
 

Ata 55 – 10/01/2021 – ASÁGUAS9                                                                       01/02 

 

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

CEP: 70.610-200 

  
55a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 10.01.2022, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Dhalton Luiz Tosetto Ventura, Gonzalo Alvaro Vázques, Izabela 
Braga Neiva de Santana, Luiz Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren, 
Thamiris de Oliveira Lima e Helvécio  

Ausentes: Andréa Araújo Trindade, Ana Paula de Souza, Flavia Simões 
Ferreira, Juliana Dias Lopes 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes 

Boletim Trimestral: Cada diretor ficou responsável por um item que irá 
compor o boletim trimestral, desse modo é necessário que os textos sejam 
escritos o mais rápido possível para a publicação do boletim ainda no mês 
de janeiro. 

 

2. Pautas 

 

Lista Tríplice: Na última quinta, dia 6 de janeiro, alguns diretores da 
ASÁGUAS se reuniram com os candidatos da Lista Tríplice,  no qual ficou 
decidido não haver concorrência entre os candidatos e que a indicação 
dos nomes da Lista Tríplice será ratificado por meio de uma AGE ou 
votação eletrônica . Durante a reunião da diretoria da ASÁGUAS, que 
contou com a participação do colega Helvécio Mafra, ficou decidido que a 
homologação da lista Tríplice irá ocorrer por meio de uma AGE, a ser 
realizada na quinta-feira as 17:30h em primeira chamada (dia 13 de 
janeiro). Ainda nesta segunda-feira será preparado o edital para 
realização da AGE e um email informativo será encaminhado a todos os 
associados. 

 

Ofício 01/2022: O ofício contrário aos indicados para cargos de diretores 
da ANA pela Presidência da República, após ter sido submetido às 
sugestões dos servidores da ANA, está pronto. O documento será formato 
e encaminhado, principalmente, a Casa Civil e o Ministério, após a 
formação de estratégia de divulgação. 

 


