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

CEP: 70.610-200 

  
38a REUNIÃO ABERTA – PEC 032/20  

(Gestão 2020/2022) – Dia 09.08.2021, das 11h às 14h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Andréa Araújo Trindade, Ana Paula de Souza, Dhalton Luiz Tosetto 
Ventura, Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Izabela Braga Neiva 
de Santana, Juliana Dias Lopes, Luiz Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren, 

Thamiris de Oliveira Lima, Leandro Madureira Silva, Agustin, Volney, Luis Preto, 
Rosana Evangelista, Luiz Mello, Pedro Cunha, Helvécio da Silva Araújo Mafra 
Filho, Carlos Araújo, Jorge Thierry Calasans, Daniela Chainho Gonçalves 

Ausentes:  

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Pauta: 

PEC 032/20: A diretoria da Aságuas convocou os associados para uma 
reunião aberta para que houvesse um posicionamento da Associação 
referente à paralisação no dia 18 de agosto contra a Reforma 
Administrativa. A reunião iniciou com uma apresentação de Leandro 
Moreira, da assessoria jurídica da Aságuas, sobre a PEC e sobre o direito 
à greve. O advogado explicou que a PEC pode levar a uma precarização 
do serviço público e deixa o servidor mais vulnerável a situações de 
corrupção. 

Após a apresentação, algumas dúvidas foram apresentadas por 
associados e respondidas por ele. Leandro se comprometeu, ainda, a 
revisar o texto da Nota Técnica sobre a PEC e deixá-lo mais didático. Ele 
esclarecerá no documento as fases da Reforma Administrativa e o seu 
impacto para os servidores públicos e o serviço público no geral. 

Os presentes fizeram vários comentários e sugestões e ficou decidido que 
seria feita uma enquete junto aos associados para verificar quantos estão 
cientes da proposta de reforma e qual o posicionamento deles quanto à 
reforma e à paralisação. A associada Rosana se ofereceu para ajudar na 
construção da enquete. Na mesma mensagem pela qual se divulgará a 
enquete, será enviada uma espécie de cartilha com esclarecimentos 
sobre a PEC. Também será convocada Assembleia Geral Extraordinária 
para a próxima quinta ou sexta-feira. 


