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2a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2022/2024) – Dia 03.10.2022, das 11:00h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

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

1. Informes 
Permissão da DIREC para a reunião de diretoria da Aságuas: Por uma 
questão de segurança, a 10ª Diretoria julgou como necessário a 
permissão formal da Diretoria Colegiada da ANA para a realização da 
reunião semanal da Aságuas. Desse modo, os diretores entrarão em 
contato via ofício para conseguir a deliberação.  
Relato jurídico:  Foi apresentado pelo Diretor Executivo, Gonzalo Álvaro, 
o relatório jurídico enviado por Leandro Menezes à Aságuas. Nele 
constam todas as ações judiciais da Aságuas ativas atualmente e seus 
determinados valores, assim como a ação do PSS sobre adicional de 
férias. 
Participação do Conselho Fiscal: O diretor Gonzalo Álvaro informou o 
acordo da diretoria da Aságuas com o Conselho Fiscal. Nele, nas reuniões 
semanais da Aságuas, um membro do Conselho Fiscal estará presente 
para supervisionar.  
2. Pautas 
Reunião de diretoria: Os diretores pretendem mudar a plataforma em 
que são feitas as reuniões de diretoria da Aságuas. O principal motivo 
dessa alteração é para que a conta da Associação não tenha vínculo com 
a da ANA, assim como as contas dos diretores. A questão ainda ficou em 
aberto para ser decidida na próxima reunião, mas os diretores pretendem, 
ou permanecer no Teams mudando somente o seu e-mail de cadastro ou 
exportar toda a atuação da Aságuas para as ferramentas do Google.  
Festa de fim de ano: A diretora Mariana Braga e o diretor Marcelo 
Santana estão à frente do planejamento da festa de fim de ano. O valor 
orçamentário para a realização da comemoração ainda não foi estipulado 
pela diretoria financeira, mas os diretores pretendem alugar um local 
agradável e um buffet para que todos possam aproveitar. A data sugerida 



 

Ata 02 – 03/10/2022 – ASÁGUAS10                                                                       02/02 

 

Endereço: Setor Policial – Área 5 – Quadra 3 – Bloco L – sala 114 – Ala Central – Brasília – DF –  

CEP: 70.610-200 

para a realização da festa foi 18 de novembro. Caso o horário bata com o 
expediente dos servidores, a Aságuas entrará em contato com a Direc na 
tentativa de conseguir a permissão da liberação dos empregados.  
Eventos técnicos: O diretor Pedro Cunha sugeriu o retorno mensal dos 
seminários e debates técnicos feitos pela Aságuas. Com a aprovação de 
todos os diretores presentes, o diretor ficou à frente de organizar uma 
agenda com possíveis datas, palestrantes e temas. A ideia é que ocorra 
pelo menos um debate técnico até o final de ano realizado pela 
Associação. Foi sugerido como primeiro tema para o debate, o PL 4546. 
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