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

CEP: 70.610-200 

  
REUNIÃO ABERTA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 20.12.2021, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Diretores presentes: Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto Ventura, 
Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázques, Luiz Henrique Pinheiro  

Diretores ausentes: Ana Paula de Souza, Izabela Braga Neiva de Santana, 
Morris Scherer‐Warren e Thamiris de Oliveira Lima 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

Todos os interessados puderam participar da reunião aberta, na qual a diretoria 
da Aságuas discutiu com os associados o processo de indicação de profissionais 
para exercício de cargos de diretores da ANA e os despachos do Presidente da 
República de 15 de dezembro de 2021, indicando quatro nomes para a diretoria 
da ANA. Também foi item de pauta o projeto de lei (PL) do governo federal que 
altera a Lei nº 9.433/97.Um total de 55 pessoas participou da reunião. 

 

Como primeira pauta da reunião, os diretores e associados apoiaram a Aságuas 
assinar o manifesto de apoio aos técnicos da Anvisa pela independência técnica 
em suas análises. O manifesto foi compartilhado pelos representantes da 
Univisa no Fórum das Associações. Em seguida, vários associados se 
manifestaram sobre a polêmica envolvendo a indicação de quatro nomes 
supostamente sem o perfil adequado para o cargo de diretor da ANA, o que 
contraria a lei. Houve certa divergência sobre essa ilegalidade e sobre a vialidade 
de se contestá-la, mas houve concordância de que a Aságuas deveria consultar 
seu jurídico e que, a despeito da baixa probabilidade de sucesso, deveria 
encaminhar ofício à Comissão de Meio Ambiente do Senado cobrando 
observância da lei e realizar a elaboração de uma lista tríplice de servidores da 
ANA para encaminhar ao Ministério do Desenvolvimento Regional. 

Quanto ao PL, os associados solicitaram que a Aságuas o compartilhasse por e-
mail. Ficou acordado que um debate técnico será realizado em janeiro sobre o 
assunto. 

 

 
 


