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9a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (REUNIÃO ABERTA) 

(Gestão 2022/2024) – Dia 28.11.2023, das 11:00h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Ana Cristina Santos Strava Corrêa, Gonzalo Álvaro Vázquez 
Fernández, Nelson Neto de Freitas, Pedro Cunha e Mariana Braga Coutinho 

Ausentes: Carlos Alberto Perdigão Pessoa, Daniel Jordão de Magalhães Rosa, 
Frederico Moyle Baeta de Oliveira e Vitor da Silva Santos 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Pauta 

Carta ao Gabinete de Transição Governamental 

A reunião teve tema único, qual seja: elaboração de carta para o gabinete de 
Transição Governamental.  A elaboração da carta teve alguns princípios 
definidos: 

a. Necessidade de urgência para a construção da carta 

b. Participação dos associados na elaboração da carta 

c. Focar em temas ligados às áreas de atuação da ANA e 
questões que afetem diretamente o desempenho da agência 
quali e quantitativamente 

d. Preferências por pertencimento a qualquer estrutura ministerial 

e. Questões de caráter trabalhistas não deveriam ser inseridas 
neste documento, visto isso estar sendo tratado por coutros 
caminhos, como o fórum das agencias reguladoras federais e 
no âmbito sindical. 

Temas originalmente propostos: 

a. Recomposição da participação social e gestão descentralizada 

b. Aumentar e aperfeiçoar a articulação entre os sistemas 
nacionais de gestão de recursos hídricos e o de saneamento 
básico e o do meio ambiente 

c. Recomposição do CNRH 

d. Revisão dos Projetos de Lei nº 4546/2021 e nº 495/2017 

e. Fortalecimento da ANA na gestão de eventos críticos 

f. Realização de concurso público para que a ANA possa fazer 
frente às atribuições que tem recebido ao longo de sua história 
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g. Aprovar uso de lista tríplice na indicação de candidatos à 
diretoria da ANA e garantir que sempre haja ao menos uma 
vaga ocupada por integrante de seleção dos próprios 
servidores da agência 

Deliberou-se que a diretoria executiva junto com a técnico-científica 
proporiam uma minuta da carta.  Após submetida aos associados e a carta 
compilada seria enviada aos GTs do meio ambiente, das cidades e do 
desenvolvimento regional. 

 

Gonzalo Álvaro Vázquez Fernández 
Diretor Executivo 
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