48a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 08.11.2021, das 11h às 13h
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams

Presentes: Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto Ventura, Izabela
Braga Neiva de Santana, Juliana Dias Lopes, Luiz Henrique Pinheiro, Morris
Scherer‐Warren e Thamiris de Oliveira Lima
Ausentes: Ana Paula de Souza, Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro
Vázquez
Estagiária: Raquel Medeiros da Silva
1. Informes
Venda de ingressos: A diretora Thamiris de Oliveira informou que na
última semana de outubro foram vendido seis ingressos de cinema. Os
comprovantes foram enviados para o e-mail da Aságuas e ainda restam
cerca de sessenta e quatro ingressos para serem vendidos, com
vencimento no final do ano.
Proposta de ação beneficente: A associada Camila Lopes enviou um email para Aságuas sugerindo uma contribuição mensal para terceirizados
ou comunidades pobres do DF, com a finalidade de combater a fome.
Como a associada não pôde participar da reunião, a diretoria a convidará
para a próxima reunião.
Teletrabalho: Diretor Morris tentará se reunir, separadamente, com os
diretores da ANA Oscar e Vítor, para discutir assuntos do teletrabalho.

2. Pauta:
Avaliação da audiência pública: A participação do diretor Luiz Henrique
na audiência da Câmara dos Deputados foi bem avaliada e, na discussão
sobre o tema, os diretores lembraram em que as rodas de conversa
realizadas pela Aságuas sobre a MP 1055 influenciaram diretamente a
audiência pública, como ficou evidente pelo uso de trechos da nossa carta
aberta na chamada da audiência e pelo fato de os quase todos os
participantes convidados também terem participado dos eventos da
Aságuas. O diretor Luiz Henrique consultará o jurídico da Aságuas para
saber se as decisões da CREG perdem o efeito com o fim da validade da
MP.
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Mercado de água: A diretoria da Aságuas está avaliando a possibilidade
de realizar, entre o fim de novembro e início de dezembro, uma roda de
conversa sobre o tema mercado de água. Haveria de 2 a 4 convidados
com posições tanto favoráveis quanto contrárias.
Mosquitos da dengue no bloco N e a falta de ar condicionado no
bloco E: O associado Eduardo Passeto enviou um e-mail à Aságuas
informando sobre a infestação de mosquitos da dengue presentes no
bloco N, possivelmente causada pela falta de tratamento com cloro na
água dos reservatórios. A diretoria da Aságuas irá contactar o
Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de pessoas, para
resolver a situação. Também terá o mesmo encaminhamento o problema
da alta temperatura nos blocos N, O e L. Pelos relatos recebidos de
servidores, em dias quentes somente o bloco M apresenta temperatura
agradável. Nos demais o ar condicionado não tem sido suficiente para
manter um mínimo de conforto térmico.
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