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RETIFICAÇÃO – EDITAL 003/2020 COMISSÃO ELEITORAL 
 

Eleição para 9ª Diretoria da Associação dos Servidores da  
Agência Nacional de Águas – ASÁGUAS 

 
Em atendimento ao previsto no inciso V do art. 10º e no parágrafo 1º do art. 12, ambos do Estatuto 
da Aságuas retificamos os termos do Edital 003/2020 desta Comissão Eleitoral, alterando o endereço 
eletrônico do item II, da seguinte forma: onde se lê https://www.asaguas.org.br/blog/eleicao_asaguas 
leia-se https://www.asaguas.org.br/post/eleicao_asaguas  
 
Todos os outros itens do Edital permanecem inalterados, quais sejam: 
 

I. A Comissão Eleitoral demonstrará que não existem votos registrados no sistema do 
procedimento eletrônico de votação e iniciará o mesmo. 

II. O associado se conectará ao endereço eletrônico 
https://www.asaguas.org.br/post/eleicao_asaguas, o qual conterá o formulário eletrônico 
para acesso à cédula de votação digital. 

III. No referido formulário existirão os campos “Nome de Usuário” (no qual o associado 
deverá digitar o e-mail registrado junto à ASÁGUAS para recebimento de informes no 
campo), e “Senha” (trata-se do CPF do próprio associado).  

IV. A partir do momento em que o associado preencher os dados acima e clicar para 
confirmação, será computada sua presença nas Eleições e a página de votação com a 
cédula digital será aberta. 

V. Na cédula digital, o associado escolherá votar na CHAPA UM, definida no Edital 
002/2020 desta Comissão Eleitoral, ou declarará VOTO EM BRANCO. 

VI. Na página seguinte, o associado confirmará seu voto ou voltará para alterá-lo. Somente 
após a confirmação, o voto será computado pelo sistema. 

VII. Caso encontre algum problema para acesso ao sistema, o associado poderá entrar com 
contato com a Comissão Eleitoral, por meio do telefone (61) 99975-0220, do associado 
Helvécio da Silva Araújo Mafra Filho, integrante desta Comissão. 

VIII. Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas até o dia 27 de setembro de 2020 por meio do e-
mail asaguasdiretoria@gmail.com. 

 
 

 
Brasília, 23 de setembro de 2020 

 
 
 
 
 
 

Gabriel Meldau Lemos   Helvécio da Silva Araújo Mafra Filho 

Marcio Bomfim Pereira Pinto  Marco Alexandro Silva André 

 Mariana Braga Coutinho de Almeida  
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