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ATA RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO 

DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ASÁGUAS  
DATA: 12 DE AGOSTO DE 2021 

AGE realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

A Associação dos Servidores da Agência Nacional de Águas (Aságuas) reuniu os 1 

associados no dia 12 de agosto de 2021 para realização da AGE sobre a possibilidade 2 

de adesão à paralisação contra a Proposta de Emenda Constitucional da Reforma 3 

Administrativa (PEC- 32), sendo organizada por centrais sindicais e fóruns nacionais 4 

de servidores públicos e com previsão para o dia 18 de agosto de 2021. No dia 9 de 5 

agosto, o Edital 03/2021, convocatório para a AGE (anexo 1), foi encaminhado por 6 

email a todos os associados (anexo 2). A AGE se iniciou às 17h30 em primeira 7 

convocação e às 18h00 deu-se início à Assembleia com os participantes presentes 8 

(25 associados). A AGE iniciou com informes da diretoria da ASÁGUAS acerca da 9 

mobilização junto ao Fórum das Agências Reguladoras e divulgação dos resultados 10 

da enquete virtual sobre a percepção dos servidores entorno da PEC-32. A enquete, 11 

apresentada no anexo 3, foi respondida por 84 associados(as), dos quais cerca de 12 

80% declararam ser contra a reforma administrativa. Entre estes que foram contra, 13 

74% se posicionaram a favor da paralisação, sendo que 56% participarão e 18% não. 14 

6% dos associados informaram ser a favor da PEC 32, e 14% não conhecem a 15 

proposta ou estão indecisos. Foi informado, ainda, os trâmites e prazos necessários 16 

para Aságuas comunicar a paralisação para a ANA, segundo orientações da 17 

assessoria jurídica da Associação, caso a AGE decida pelo ato. Após os informes, foi 18 

aberta a discussão acerca do mérito da proposta e, em caso de aprovação da 19 

paralisação, das possíveis atividades que seriam realizadas no dia 18 de agosto. 20 

Alguns associados manifestaram insegurança sobre a paralisação pelo fato de 21 

acontecer em meio a pandemia e, mesmo tomando todos os cuidados de acordo com 22 

os protocolos de segurança, poucas pessoas poderiam participar resultando em um 23 

impacto menor do que o esperado. Desse modo, foi esclarecido que a Aságuas não 24 

agiria sozinha, mas sim ao lado de outras associações que se uniram ao movimento 25 

por meio do Fórum das Associações. Foi sugerido pela diretoria a doação de sangue 26 

como ação contra a PEC-32, a passeata na Esplanada de Ministérios e o Tuitaço nas 27 

redes sociais, bem como a realização de uma live sobre a PEC no dia do ato. Ficou 28 

acordado em caso de aprovação da paralisação, a diretoria da ASÁGUAS deveria 29 

propor até o dia 16 de agosto uma agenda com as atividades a serem realizadas no 30 

dia 18 de agosto, bem como divulgar por meio das mídias sociais o resultado da AGE 31 

e promover a participação dos servidores. Na sequência o indicativo de paralisação 32 

foi colocado em votação. Dos 25 participantes presentes, 24 se posicionaram a favor 33 

e 1 se absteve. Assim foi aprovado o indicativo da paralisação contra a PEC-32.  34 

Brasília, 12 de agosto de 2020. 35 

 

Gonzalo Álvaro Vázquez Fernandez 
Diretor Administrativo 

Luiz Henrique Pinheiro Silva 
Diretor Executivo 
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ANEXO 1 

EDITAL 03/2021 
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ANEXO 2 

E-MAIL ENCAMINHANDO O 

EDITAL 03/2021 
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ANEXO 3 

Resultado da enquete sobre  

a PEC-32 
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