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42a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2016/2018) 

Realizada sexta-feira dia 17 de novembro de 2017, das 11h às 12h, na sede da 
Aságuas. 

 
Presentes:  

- Membros da Diretoria da Aságuas: Jorge Thierry Calasans, Cristiano Cária 
Guimarães Pereira, Consuelo Franco Marra e Francisco Rogerio de Oliveira. 

 

- Membros da Comissão de Articulação Política da Lista Tríplice para Diretoria 
da ANA: Antônio Cardoso, Wilde Gontijo, Helvécio Mafra, Luiz Henrique, Flávia 
Simões e Fredejan P. Pereira. 

 

- Candidatos: Sérgio Ayrimoraes e Cristina Sá 

 

Ausentes: Lucas de Almeida Alves, Fernanda Cerqueira de Castro Medeiros, Flávia 
Carneiro da Cunha Oliveira e Tomé Farias Siqueira Leitão. 

 

Estagiária: Vanessa Jardim. 

 

Informes:  
 

 Foi confirmada a reunião do Sicoob no dia 23/11, às 9h30 no SIA e às 14h no 

SPO (sala da Aságuas). O associado Marcelo Santana providenciará sala e 

projetor no SIA e o diretor Thierry o projetor para a sala da Aságuas no SPO.  

 Até a presente data foram vendidos 85 ingressos do Baile da Aságuas. 

 

Discussão sobre encaminhamentos da Lista tríplice (Reunião conjunta com a 

Comissão de Articulação Política da Lista Tríplice): 

 Foi compartilhada a informação de que já estão na Casa Civil os nomes de 

Marcelo Cruz (para vaga de diretor presidente), Gisela Forattini (para 

recondução ao cargo) e Oscar Cordeiro Neto (para vaga remanescente). 

Nenhum dos nomes da lista tríplice foi encaminhado. A informação é de que o 

ministro Sarney Filho ainda enviaria um quarto nome a partir da lista da 

Aságuas. 

 

 Encaminhamentos:  
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o Após discussão decidiu-se tentar contato com as Chefias de Gabinete 

do Ministro e do Secretário Executivo do MMA para agendar uma 

reunião na próxima segunda-feira (20/11) com o Ministro ou respectivo 

Secretário Executivo. Responsável: Thierry 

o Divulgação para sociedade e imprensa do processo da lista tríplice e de 

seu resultado: será elaborada uma carta a ser divulgada à sociedade e 

imprensa informando sobre o processo da lista tríplice e seu resultado. 

Responsáveis pela elaboração do texto: Cardoso e Wilde com apoio da 

Cristina; também será elaborada uma lista de entidades e pessoas a 

quem o ofício deverá ser enviado, dentre os quais: ABRH, ABAS, órgãos 

gestores estaduais, conselheiros do CNRH, comitês de bacia, agências 

de água, imprensa, Sinagências e ANER. Responsável pela elaboração 

da lista e contatos: Flávia Simões; responsável pela elaboração da lista 

para imprensa: Sérgio Aymoraes, com apoio da ASCOM/ANA. 

o A carta deverá ser enviada pela Aságuas, por e-mail, na terça-feira dia 

21. 

 

Tendo concluído as discussões e deliberações sobre o assunto previsto para esta 

reunião, a mesma foi finalizada às 12h. Eu, Francisco Rogério de Oliveira, Diretor 

Administrativo da ASÁGUAS, lavrei então a presente ata que, após concordância de 

seu conteúdo por todos os presentes, vai por mim assinada eletronicamente. 

 

 

Francisco Rogério de Oliveira 

Diretor Administrativo da ASÁGUAS 
 


		2017-11-20T16:17:39-0200
	FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA:52452000159




