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35a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 19.07.2021, das 11h às 12h30min 
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 

Ausentes: Andréa Araújo Trindade, Morris Scherer‐Warren, Thamiris de Oliveira 
Lima 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes: 

Caso da população de gatos do Complexo e tratamento 
desrespeitoso a terceirizada: Aságuas recebeu um e-mail de Luiz André 
como resposta ao e-mail que enviáramos. Num texto curto, ele informou 
que o caso será apurado e que, a seu ver, a melhor solução é interromper 
a alimentação dos animais. 

 

Reajuste de mensalidade: Será feito um grupo no WhatsApp para ser 
discutida a questão do aumento das mensalidades. Os integrantes desse 
grupo serão a diretora Flávia, o diretor Dhalton, Fabiano e Vinicius, até o 
momento.  

 

Regimento Interno: Um dos associados entrou em contato com Aságuas 
temendo a nova estrutura do novo Regimento Interno da ANA. Os 
diretores afirmaram que se o assunto gerar problema futuramente, a 
Aságuas atuará em união com a casa para se mobilizarem quanto ao 
assunto.   

 

ArraiANA: Houve setenta e sete participantes no sorteio do ArraiANA 
2021 para concorrerem às vinte cestas com comidas típicas de festa 
junina. 

  

Carta Aberta: A Aságuas recebeu muitos elogios dos associados quanto 
a Carta Aberta em que se posicionou contra a MP Nº1.055/2021. 

 
2. Pauta: 
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Roda de conversa: A Aságuas conseguiu três convidados para se 
posicionarem no debate, sendo eles: Vicente, Sérgio e o professor 
Erivaldo. A expectativa dos diretores era a de que mais uma pessoa do 
setor elétrico fosse convidada para discutir o assunto, a fim de ter um 
ponto de vista contraditório. No entanto, a diretora Flávia informou que 
tentou entrar em contato, mas não houve resposta. Ainda há a ideia de 
chamar um especialista que tenha um ponto de vista divergente, porém 
ainda não foi selecionado. 

Está previsto que cada convidado tenha cerca de quinze minutos para se 
posicionar durante o debate, além de ser trazidas à tona perguntas 
previamente feitas pela audiência e as que serão enviadas, em tempo 
real, no chat da transmissão.  

Os convidados, mais o moderador do debate, utilizarão a plataforma 
Teams, enquanto os demais assistirão a sua transmissão ao vivo pelo 
YouTube. Será feito uma divulgação nas mídias digitais da Aságuas para 
que todos sejam informados da roda de conversa que acontecerá nessa 
quinta-feira.    

 

 

 

 


