
11a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2022/2024) – Dia 12.12.2022, das 11:00h às 12h

Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams

Presentes: Carlos Alberto Perdigão Pessoa, Gonzalo Álvaro Vázquez
Fernández, Frederico Moyle Baeta de Oliveira, Pedro Cunha, Mariana Braga
Coutinho, Nelson Neto de Freitas e Vitor da Silva Santos
Ausentes: Ana Cristina Santos Strava Corrêa, Marcelo Santana Costa
Estagiária: Raquel Medeiros da Silva

1. Pautas
Reunião presencial para janeiro: A Diretoria Social levantou a
necessidade de uma reunião presencial para planejamento das
atividades da associação para o ano inteiro com o objetivo de
aumentar a organização das demandas e de diminuir as chances de
surpresas no decorrer do ano. Sugestão de data: final do mês de
janeiro.
Agenda propositiva: Foi observado pelas diretorias que a pauta da
associação nas primeiras semanas da atual gestão foi bastante
“reativa” atendendo a demandas emergenciais e pouco “propositiva”
tendo a Aságuas como protagonista das ações. Foram enumeradas
algumas situações em que a Aságuas pode e deve agir provocando
a iniciativa ao invés de apenas prestar apoio quando solicitada: datas
comemorativas promovidas pela ANA, debates técnicos, retomada
do Programa de Qualidade de Vida (com foco principalmente na
saúde mental dos servidores).
Enquete PGD: O resultado da enquete realizada com objetivo de
levantar a opinião dos servidores foi enviado para a Juliana e para a
Cláudia juntamente com a solicitação de uma reunião com a Diretoria
da ANA para tratar sobre o Programa de Qualidade de Vida e o PGD,
aproveitando a oportunidade para apresentar a carta que foi enviada
ao Governo de transição.

Vitor da Silva Santos
Diretor Financeiro-Suplente
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