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15a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018)  
conjugada com a 1ª reunião da COMISSÃO FORMADA PELOS MEMBROS ATUAIS DA DIRETORIA DA 

ASSOCIAÇÃO BEM COMO PELOS SEUS EX-DIRETORES EXECUTIVOS (TITULAR E SUPLENTE) cujo objetivo 
é discutir e encaminhar proposições sobre os temas discutidos em reunião realizada com os 
servidores da ANA em 16/11/2016 acerca do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 52/2013 e da 

proposta de novas atribuições regulatórias da ANA para o setor de saneamento,  

 Realizada quinta-feira dia 16 de fevereiro de 2017, das 11h às 13h, na sede da Aságuas. 
 
Presentes: Consuelo Franco Marra, Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Jorge Thierry Calasans, 
Marcus André Fuckner, Priscila Raquel de Oliveira Santana e Flávia Carneiro da Cunha Oliveira, assim 
como ex-diretores executivos (titular e suplente) da Aságuas, a saber, Maria Cristina de Sá Oliveira 
Matos Brito, Ney Albert Murtha;  Nelson Neto de Freitas;  Helvécio da Silva Araújo Mafra Filho; 
Fredejan Pedrosa Pereira e Paulo Breno de Moraes Silveira 
Ausentes: Os demais membros da Diretoria: Cristiano Cária Guimarães Pereira, Lucas de Almeida 
Alves, Tomé Farias Siqueira Leitão e Francisco Rogerio de Oliveira. 

1. PROCESSO SUCESSÓRIO NA DIRETORIA DA ANA FRENTE ÀS DISPOSIÇÕES DO PLS Nº 
52/2013 
• Tendo em vista o processo sucessório que se instala na ANA neste ano de 2017, com o 

encerramento, sem possibilidade de recondução, do mandato de 1 diretor (Paulo Lopes 
Varella) em 29 de maio próximo e do de outros 3 (Vicente A. Guillo, João Gilberto L. Conejo 
e Gisela D. Forattini) em 16 de janeiro de 2018, e o fato de, possivelmente, já ter sido 
iniciada a articulação para indicação de nomes de acordo com um procedimento de total 
opacidade e seguindo regras não formais (como, por exemplo, a prática da indicação de 
sucessores feita pela própria diretoria colegiada em exercício ao titular da pasta do Meio 
Ambiente para encaminhamento à Casa Civil), afastando a sociedade e, em especial dos 
atores do Singreh, de qualquer debate transparente, esta Associação pautou a discussão 
deste tema juntamente com os ex-diretores executivos da Aságuas para decidir sobre 
propostas de encaminhamentos. 

• Foi informado que o PLS 52/2013 já havia sido aprovado no Senado e remetido à Câmara 
dos Deputados em 6 de dezembro de 2016. Tramita na Câmara sob o nº PL 6621/2016 e 
está ao aguardo da Constituição de Comissão Temporária pela Mesa. A Comissão Especial 
para apreciar a matéria será composta pelas seguintes comissões: Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável; Defesa do Consumidor; Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Serviços; Cultura; Seguridade Social e Família; Minas e Energia; 
Viação e Transportes; Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de 
Cidadania. Tramita em Regime de Prioridade e há possibilidade de ser aprovado no final 
do 1º semestre de 2017.  

• Foi informado pelo Ney Murtha da realização de reunião do Fórum de Associações em 
2014 em que foi acordada uma proposta de pontos relevantes de programa a serem 
encaminhados aos dois candidatos no segundo turno das eleições, Dilma Russef e Aécio 
Neves. No documento enviado foi defendida a idéia de que dois diretores de cada Agência 
fossem oriundos dos seus quadros funcionais. Anexo o documento que foi enviado aos 
comitês dos dois candidatos. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/111048
http://intranet/quem/Default.aspx
http://intranet/quem/Default.aspx
http://intranet/quem/Default.aspx
http://intranet/quem/Default.aspx
http://intranet/quem/Default.aspx


                                                          

Endereço: Setor Policial – Área 5 – Quadra 3 – Bloco L – sala 114 – Ala Central – Brasília – DF - CEP: 70.610-200                     
 

• Foram levantadas várias questões e alternativas, tais como: 
 solicitar que se tenha um processo de indicação similar ao previsto no PLS 52/2013; 
 proposta para que a Aságuas opine formalmente sobre a pertinência dos nomes dos 

candidatos propostos; 
 a Aságuas deveria sustentar a possibilidade de indicação de, no mínimo, 2 nomes  

dentre os 5 que compõem a diretoria colegiada da ANA. Estes não seriam 
necessariamente nomes de servidores efetivos da ANA, mas de pessoas que 
representem os ideais do que se entende deva ser a ANA. 

2. ENCAMINHAMENTOS PROPOSTOS: 
• Após as discussões, a Diretoria da Aságuas, juntamente com a Comissão de ex-diretores, 

decidiu que deverá requerer, por meio de ofício, audiência com o Ministro do Meio 
Ambiente, José Sarney Filho, afim de expressar sua preocupação com a transparência no 
processo sucessório em curso na ANA e solicitar sejam considerados os preceitos de 
transparência previstos para indicação de novos diretores de agências reguladoras, nos 
termos do artigo 44 do PLS nº 52/2013.  A Comissão que participará da referida audiência 
deverá ser composta por não mais que 3 diretores da Aságuas. 

• Antes de solicitar a audiência com o Ministro, a Diretoria da Aságuas deverá comunicar tal 
intenção ao Diretor-Presidente da ANA, por meio de reunião presencial.  

• Paralelamente, deverá agendar, preferivelmente por meio do Fórum das Associações, a 
mesma discussão e solicitação no âmbito da Casa Civil. 

 
Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto para esta reunião, a mesma 
foi finalizada às 13h. Eu, Jorge Thierry Calasans, Diretor Executivo da ASÁGUAS, lavrei então a 
presente ata que, após concordância de seu conteúdo por todos os presentes, vai por mim assinada. 

 
 
 
 

Jorge Thierry Calasans  
Diretor Executivo da ASÁGUAS 
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