47a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 25.10.2021, das 11h às 13h
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams

Presentes: Ana Paula de Souza, Dhalton Luiz Tosetto Ventura, Flavia Simões
Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Izabela Braga Neiva de Santana, Juliana Dias
Lopes, Luiz Henrique Pinheiro e Morris Scherer‐Warren
Ausentes: Andréa Araújo Trindade, Thamiris de Oliveira Lima
Estagiária: Raquel Medeiros da Silva
1. Informes
Nota Técnica: A Aságuas procurou o advogado Leandro Moreira para
solicitar uma nota técnica sobre a recondução de diretores de Agências
Reguladoras para o mandato seguinte, inclusive como diretor-presidente.
Dia do Servidor: A diretoria entrou em contato com os integrantes do
grupo do Fórum das Associações para saber sobre a homenagem que
estava programada para o Dia do Servidor, porém não houve muitas
respostas. Estava combinado entre os representantes das Associações
de produzirem um vídeo com fotos dos servidores de cada agência, no
entanto a ideia ainda não foi colocada em prática. A Aságuas irá falar
sobre o assunto novamente em uma das reuniões do Fórum e, caso não
haja resposta positiva, a Associação fará a sua própria homenagem do
Dia do Servidor. A Aságuas pretende presentear os associados com um
texto produzido pela diretoria que será divulgado nas mídias digitais da
Associação e, por meio de um sorteio, premiar um dos associados com
vinho.

2. Pauta:
Pufal e Fórum das Associações: O associado Pedro Cunha entrou em
contato com os diretores para tentar participar do Fórum das Associações.
O Associado está engajado nas questões da PEC32 e queria se
posicionar com as demais entidades, no entanto a diretoria da Aságuas
achou melhor não o integrar pelo fato de não fazer parte da diretoria.
Entretanto, a diretoria se compromete a repassar ao associado toda e
qualquer discussão que estiver em andamento sobre o tema no Fórum.
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Além disso, reuniões da diretoria da Aságuas que abordem a PEC32
estarão abertas ao associado.
Avaliação da Roda de Conversa: Todos os diretores ficaram satisfeitos
com o resultado da live sobre a PEC-32 e a crise hidroenergética. A
diretoria gostou da transmissão tanto em termos de organização quanto
na qualidade do debate. Já para a próxima Roda de Conversa foi sugerido
que seja convidado algum especialista no setor elétrico para aprofundar
no assunto e ter dois pontos de vista no debate.
PL que altera a Lei 9433: O Projeto de Lei altera significativamente a Lei
9433/1997 com o intuito de aprovar questões sobre o mercado de água e
outros pontos. O projeto foi enviado para análise da ANA pelo MDR e está
sendo discutido em sigilo, sem registro no Próton. A diretoria decidiu que
realizará uma Roda de Conversa sobre mercado de água e os seus
desdobramentos daqui a um mês, após amadurecer o assunto com os
associados e entre os diretores. Foi sugerido que a live fosse transmitida
no dia 16 de novembro para que os diretores tenham tempo de convidar
especialistas.
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