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61a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 21.02.2022, das 11h às 12h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Andréa Araújo Trindade, Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro 
Vázques, Izabela Braga Neiva de Santana, Luiz Henrique Pinheiro, Thamiris de 
Oliveira Lima e Rubens Maciel Wanderley 

Ausentes: Ana Paula de Souza, Dhalton Luiz Tosetto Ventura (férias), Juliana 
Dias Lopes (licença) e Morris Scherer‐Warren (férias) 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes 

 

Reunião com o Sinagências: O Sinagências entrou em contato com a 
Aságuas e se colocou à disposição para ajudar no processo de indicação 
de servidores para os cargos de diretoria da ANA. Os diretores se 
reuniram em fevereiro com a entidade para escutar as suas propostas, o 
que acarretou uma segunda reunião com os indicados à lista tríplice para 
tomar uma decisão. A Aságuas pretende estar à frente do processo e 
seguir com a sua própria estratégia, caso o resultado não seja positivo, o 
apoio do Sinagências será considerado.  

Reunião com Assessoria Jurídica: Após a reunião com Leandro 
Madureira, os diretores pretendem dar mais robustez ao ofício referente 
às indicações de diretores para a ANA. Os diretores discutirão uma nova 
estratégia para que possam enviar o ofício ao presidente do senado e o 
Ministério do Desenvolvimento Regional, além de procurar apoio da mídia 
e outras entidades.  

PL 6299/2002: Os funcionários de saúde da Anvisa fizeram um manifesto 
sobre o PL a qual retira competências da ANVISA na avaliação de 
agrotóxicos. A Aságuas irá se informar para saber se é cabível apoiar o 
manifesto ou não.  

Dia Internacional da Mulher: A diretoria entrará em contato com os 
órgãos da ANA para saber as propostas para o dia da mulher. A Aságuas 
deverá apoiar de alguma forma, em conjunto com outros setores da 
Agência. Há a previsão do valor de R$ 200,00 no planejamento da 
Aságuas para apoiar o evento referente a essa data comemorativa. 

Novos valores de honorários da Assessoria Jurídica: o contrato de 
prestação de serviços por parte do escritório de advocacia da Aságuas 
prevê o índice IGP-M para correção dos valores dos honorários. No 



 

Ata 61 – 21/02/2022 – ASÁGUAS9                                                                       02/02 

 

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

CEP: 70.610-200 

entanto, foi feita uma contraproposta pela Aságuas de correção pelo 
IPCA, o que resulta numa diminuição de R$ 150,00 nos valores previstos 
em contrato, o que foi aceito pelo escritório de advocacia. 

 

2. Pautas  
 
Envio da Lista Tríplice e reunião aberta: Após a reunião aberta com os 
associados, os diretores construíram uma proposta consolidada sobre o 
perfil profissional para a indicação de diretores da ANA. Para homologar 
o documento a diretoria da Aságuas realizará uma AGO no dia 15 de 
março para apresentá-lo aos associados e ser aprovado. Até lá, serão 
compartilhados uma minuta e o ofício, já o documento só será 
encaminhado após a assembleia geral.   
 
AGO: A minuta do edital já está pronta e nela será acrescentada a pauta 
sobre os critérios para indicação de diretores da ANA. O edital deve ser 
fechado até quarta-feira (23) para ser enviado aos associados junto com 
a minuta do documento sobre os critérios de indicação de diretores e o 
Relatório de Prestação de Contas de 2021. A AGO deve acontecer no dia 
15 de março. 
 


