
 

Ata 74 – 23/06/2022 – ASÁGUAS9                                                                       01/02 

 

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

CEP: 70.610-200 

  
82a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 18.08.2022, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Gonzalo Alvaro Vázquez, Luiz Henrique Pinheiro, Andrea Araújo 
Trindade, Flavia Simões Ferreira, Juliana Dias Lopes,  Izabela Braga Neiva de 
Santana, Morris Scherer‐Warren eThamiris de Oliveira Lima 

 

Ausentes: Ana Paula de Souza e Dhalton Luiz Tosetto 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva (Ausente – férias) 

 

1. Pauta 

Associado insatisfeito com apoio da Aságuas ao movimento em prol à 
democracia: o associado Luciano Meneses entrou em contato com a Aságuas 
pelo WhatsApp da Associação para demonstrar sua insatisfação à decisão da 
Aságuas pelo apoio ao movimento nacional em defesa da Democracia, realizado 
na última quinta-feira, 11 de agosto.  Uma resposta foi encaminhada ao colega 
salientando que a Carta em Defesa à Democracia abarca amplo espectro 
político, não possui caráter partidário e trata-se de uma reação as ameaças em 
curso à democracia e ao resultado das eleições. Será enviado um e-mail para 
todos os(as) associados(as) com esclarecimentos sobre possíveis ruídos a 
respeito do tema. 

Restruturação da ANA: Os diretores tomaram conhecimento da iminente 
restruturação que ocorrerá na ANA, com troca de cargos das superintendências, 
reforma na estrutura regimental da Agência e foi questionado a pouca 
transparência e falta de participação interna nos processos de mudança. Será 
encaminhado um Ofício à Diretoria Colegiada (DIREC) solicitando mais 
informações sobre a motivação para tais alterações e os diretores da Aságuas 
realizarão uma reunião aberta na próxima segunda-feira (22) para debater a 
situação junto com os(as) associados(as). 
 
AGE: A diretoria fará uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) no dia dia 30 
de agosto para tratar do reajuste de mensalidade. 
 

10ª Gestão da Aságuas: Já foram confirmados os 10 nomes que comporão a 
próxima gestão da diretoria da Aságuas. Em breve, será divulgado esta lista e 
um grupo de WhatsApp será criado pelo futuro diretor-executivo, Gonzálo 
Vásquez para começar as articulações de transição.  


