
 

Ata 54 – 03/01/2022 – ASÁGUAS9                                                                       01/02 

 

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

CEP: 70.610-200 

  
54a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 03.01.2022, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Ana Paula de Souza, Gonzalo Alvaro Vázques, Luiz Henrique 
Pinheiro, Morris Scherer‐Warren e Thamiris de Oliveira Lima  

Ausentes: Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto Ventura, Flavia 
Simões Ferreira, Izabela Braga Neiva de Santana e Juliana Dias Lopes 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes 

 

E-mail do Nazareno sobre a lista tríplice: O associado e candidato à 
Lista Tríplice, Nazareno Marques de Araújo, enviou um e-mail sobre 
sugestões e dúvidas sobre a candidatura à lista tríplice. O diretor Luiz 
Henrique entrará em contato com Nazareno para tirar as suas dúvidas, o 
e-mail enviado a Aságuas também fora encaminhado aos diretores.   

 

2. Pautas  
 
Lista Tríplice: A Aságuas resgatará o edital de dois mil e dezessete 
para seguir com os próximos passos da candidatura à lista tríplice, que 
terá um processo mais simplificado do que em 2017. Foram inscritas 
três pessoas para compor a lista, sendo elas: Flavia Oliveira, Nazareno 
Marques e Sérgio Ayrimoraes. A Aságuas deve publicar ainda nessa 
semana o edital. Após conclusão desse processo, o resultado será 
encaminhado ao MDR.  
 
 
Ofício 12: Para a consolidação do ofício doze, do qual trata sobre a 
indicação para os cargos de diretores da ANA – aspectos legais, os 
diretores priorizaram mais uma contribuição de conteúdo ao invés de 
uma contribuição de forma para que haja tempo de acrescentar o que 
é necessário. As contribuições ao ofício estão previstas até quarta-
feira, dia cinco. A partir de quarta, ao ser finalizado, será discutido 
quem subscreverá o ofício. Após sua finalização, o ofício será 
encaminhado ao Presidente da Comissão de Meio Ambiente do 
Senado Federal. 

 


