
 

ATA RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 

DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ASÁGUAS 

DATA: 30 DE AGOSTO DE 2022 

AGE realizada virtualmente por meio da plataforma Teams  

A Associação dos Servidores da Agência Nacional de Águas (Aságuas) realizou no dia 30 

de agosto de 2022 Assembleia Geral Extraordinária (AGE), convocada por meio do Edital 

06/2022 (anexo 1), com objetivo de deliberar sobre reajuste de mensalidade. A AGE se iniciou 

às 18h com 26 participantes, após insuficiência de quórum na primeira convocação, às 17h30. 

Um total de 30 associados estiveram presentes em ao menos uma parte da assembleia. A AGE 

iniciou com informes. Primeiramente, informou-se sobre uma ação judicial vencida pela 

Associação, que dá o direito aos associados integrantes da ação de receber um valor 

indenizatório devido à cobrança indevida de contribuição previdenciária sobre o adicional de 

férias. A diretoria promoverá reuniões com os envolvidos e interessados. Informou-se também 

sobre a eleição da 10ª diretoria, que acontecerá em setembro deste ano. Fez-se um alerta de 

que, até o momento, há apenas 8 candidatos, faltando duas pessoas para completar a chapa. 

Entrando na pauta, a palavra foi aberta pela diretora Flávia Rodrigues, contextualizando-se aos 

associados a situação financeira da Aságuas e a justificativa pela proposta de reajuste do valor 

da mensalidade. Lembrou-se que esse valor permanece o mesmo desde 2004 e tornou-se muito 

defasado. Mostrou-se o histórico recente de receitas e despesas anuais e explicou-se sobre a 

impossibilidade de se pagar todas as despesas com as receitas regulares, mesmo em cenário de 

corte de subsídios a eventos sociais e esportivos. Explicou-se, ainda, que o objetivo do reajuste 

não é levar a aumento do fundo de reserva, mas apenas garantir sua manutenção, 

principalmente em face do risco de despesas judiciais futuras pela perda de ações em 

andamento. O associado Thierry Calasans lembrou que, em termos proporcionais, o valor da 

mensalidade representa, hoje, muito menos do que no início da Associação. Lembrou, ainda, 

que a assessoria jurídica paga pela Aságuas, apesar de ter grande peso no orçamento anual, tem 

um valor muito abaixo do que é praticado no mercado e possibilita aos associados a isenção de 

custos em alguns tipos de ação judicial, como ações na área de direito do consumidor. Na 

sequência, resgatou-se o resultado da enquete feita sobre o reajuste, em que 75% dos 

respondentes se declararam favoráveis a um reajuste, sendo a maioria favorável a uma 

mensalidade de 35 reais e à diferenciação entre associados efetivos de nível superior e 

associados dos demais casos (nível médio, aposentados e não efetivos), ficando este segundo 

grupo com um valor menor de mensalidade. Apresentou-se, então, uma planilha com cenários 

simulados de receitas, despesas e caixa para um período de mais de 10 anos. Colocado em 

votação o mérito do reajuste, este foi aprovado por unanimidade com 25 votantes. Em seguida, 

após debates sobre o novo valor de mensalidade, três propostas foram colocadas em votação: 

a primeira de 25 reais para nível superior; a segunda de 30 reais para nível superior; e a terceira 

de 35 reais para nível superior. Em todos os casos, a mensalidade do segundo grupo (nível 

médio, aposentados e não efetivos) seguiria sendo de 20 reais. De 25 votantes, a primeira opção 

recebeu 0 voto; a segunda, 7 votos; a terceira, 15 votos; e 3 pessoas não votaram em nenhuma 

proposta. Assim, aprovou-se novo valor de mensalidade de R$ 35,00, a ser implementado a 



partir de 2023, não havendo alteração no valor pago pelos associados de nível médio, 

aposentados e pelos não efetivos. A AGE foi encerrada às 20h00. 

Eu, Gonzalo Álvaro Vázquez Fernández, lavrei, então, a presente Ata, que vai por mim e 

pelo Diretor Executivo assinada e que será publicada no site da Aságuas. 

 

Brasília, 30 de agosto de 2022. 

 

  

  Gonzalo Álvaro Vázquez Fernandez  

Diretor Administrativo  

Luiz Henrique Pinheiro Silva  

Diretor Executivo  
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EDITAL 06/2022 
 
Conforme previsto no art. 12, inciso I do Estatuto da ASÁGUAS, a Diretoria da 
Associação dos Servidores da Agência Nacional de Águas (Aságuas) convoca todos os 
associados da Aságuas para Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 30 
de agosto de 2022, às 17h30 em primeira convocação, com no mínimo 120 presentes, 
referente à maioria absoluta de associados, ou às 18h00 em segunda convocação, 
com qualquer número de presentes (Art. 13 do Estatuto da ASÁGUAS), por meio 
eletrônico na plataforma Teams. A pauta da Assembleia é a seguinte: 

1. Discussão e deliberação sobre proposta de reajuste no valor da contribuição 
mensal associativa; 

2. Definição de valores e prazo para implementação do reajuste, em caso de 
aprovação do item 1. 

 
Brasília, 26 de agosto de 2022. 

 
 
 

LUIZ HENRIQUE PINHEIRO SILVA 
Diretor Executivo 
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