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Mais notícias! 

Com a participação dos associados(as), a Aságuas es-
creveu uma carta aberta à sociedade em oposição à 
Medida Provisória nº 1.055. A decisão para a realiza-
ção do documento foi tomada após uma reunião 
aberta com os associados(as). Saiba mais.  

A Aságuas organizou uma programação de atividades 
para compor o dia de paralisação nacional em apoio 
às manifestações contra a PEC 32. A mobilização con-
tou com passeata na Esplanada dos Ministérios, 
twitaço nas redes sociais e doação de sangue. Leia 
mais 

Agora a Aságuas tem uma lista de transmissão do 
WhatsApp para deixar os seus associados(as) por 
dentro de tudo o que acontece na Associação. 
Os inscritos(as) na lista poderão receber notícias de 
reuniões da diretoria, link para as lives, assembleias e 
outras informações de forma mais rápida e interativa 
Leia mais. 

O novo Conselho Fiscal da Aságuas foi eleito na segun-
da-feira, 27 de setembro. O resultado da eleição foi 
divulgado na Assembleia Geral Ordinária (AGO) realiza-
da no mesmo dia. A nova gestão do órgão fiscalizador e 
consultivo da Associação assumirá o mandato em outu-
bro deste ano e seguirá até 2023. Saiba mais! 

 

Eleição do Conselho Fiscal 

Mobilização contra a PEC-32 

Medida Provisória 1055/2021 

Lista de transmissão 
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Eleição do Conselho Fiscal para o biênio 2021—2023 

 

 

 

 

 

desempenho das funções da Diretoria; analisar os balancetes, os balanços anuais, 

as prestações de contas e as demais demonstrações financeiras da Associação; den-

tre outras.  

Assim, em agosto foi nomeada a Comissão Eleitoral, responsável pela condução do 

processo de escolha dos membros do Conselho Fiscal da Aságuas para o biênio 

2021 até 2023. A Comissão foi composta pelos associados Elmar de Andrade Castro, 

Fernanda Medeiros, Gustavo Molleri, Helvécio Mafra e Rosana Evangelista, e reali-

zou as etapas relacionadas à eleição, tais como lançamento de editais, recebimento 

de inscrições, organização da lista de votantes, bem como desenvolveu o sistema 

eletrônico de votação, uma vez que o pleito ainda foi realizado de forma remota em 

razão da pandemia de COVID-19.  

Em 27 de setembro foi realizada a Assembleia Geral Ordinária de eleição com a par-

ticipação de 66 votantes. Foram eleitos os seguintes associados para compor o Con-

selho Fiscal: Brandina de Amorim, Camila Lopes Oliveira, Fabiano Costa de Almei-

da, Marco Alexandro Silva André e Rubens Maciel Wanderley. Parabéns aos elei-

tos pela votação e pelo compromisso com nossa Associação! 

PEC 32/2020— Proposta de Reforma Administrativa 

 

Está em tramitação no Congresso Nacional, desde 3 de 

setembro de 2020, a proposta de Reforma Administrativa 

do Governo Federal, na figura da Proposta de Emenda 

Constitucional nº 32 – PEC 32/2020. A proposta original do 

governo traz uma série de medidas muito prejudiciais aos  

Conforme determina o estatuto da Aságuas, a 

cada dois anos há o processo de eleição do 

Conselho Fiscal da Associação. O Conselho Fis-

cal tem papel importante na estrutura associa-

tiva, pois é responsável por exercer a função de 

ouvidoria; fiscalizar os atos da Diretoria e verifi-

car o cumprimento de seus deveres legais, es-

tatutários, regimentais e normativos; comuni-

car quaisquer irregularidades observadas no 
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servidores públicos de todo o País, tais como o fim da estabilidade para os novos 

servidores, a criação de cargos com vínculo por prazo indeterminado, ampliação 

na contratação de servidores temporários, extinção, transformação e fusão de 

entidades da administração pública autárquica e fundacional por meio de decre-

to, entre outras.   

A Aságuas convidou os associados para participar de uma reunião aberta, que 

aconteceu no dia 9 de agosto, às 11h, pelo Microsoft Teams, onde foi discutido 

o tema e decidiu-se pelo engajamento dos servidores contra a PEC. Na reunião, 

o advogado Leandro Madureira, que presta assessoria jurídica à Aságuas, expla-

nou sobre as principais diretrizes da referida PEC e os seus impactos negativos 

tanto para os servidores públicos quanto para a sociedade em geral. Como enca-

minhamentos da reunião, decidiu-se realizar uma enquete junto aos associados 

e convocar uma assembleia extraordinária para deliberar sobre a adesão a uma 

paralisação no dia 18 de agosto em protesto contra a PEC. 

No dia seguinte, seguindo o que foi acordado na reunião aberta, nós lançamos 

uma enquete com duas perguntas simples: 

  

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ODM3ZmQ1YWUtNzBkMC00ZmE0LTg3MmEtYWVmOTA0NDg0MzRm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e0bb4012-810b-469a-8b4d-667fcd1baf88%2522%252c%2522Oid%
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A maioria dos servidores, como se vê, manifestou-se contrária à proposta da 

reforma e favorável a uma mobilização como forma de protesto. 

Na sequência da reunião aberta e da enquete sobre o tema, convocamos, pelo 

Edital 03/2021, os associados para uma Assembleia Geral Extraordinária 

(AGE), realizada em 12 de agosto. A pauta principal foi justamente a “decisão 

sobre o posicionamento da Aságuas com relação ao movimento de paralisa-

ção proposto por diversas entidades representativas dos servidores públicos, 

a ser realizado no dia 18 de agosto de 2021”. Por causa da pandemia, a as-

sembleia foi online, pelo Microsoft Teams. Compareceram 31 associados. Du-

rante a reunião, foram debatidas propostas de manifestação contra a PEC 

32/2020. Algumas ideias apoiadas foram a organização de uma doação de 

sangue em grupo no Hemocentro, a realização de um “tuitaço” e protesto 

presencial com faixas na Espanada dos Ministérios. Ao final da assembleia, 

deliberou-se a realização ou não da paralisação no dia 18 contra a PEC. Houve 

uma abstenção e os demais presentes votaram a favor da paralisação. A dire-

toria da Aságuas se comprometeu a estruturar uma agenda de atividades para 

o dia da paralisação. 

Finalmente, no dia 18, a Aságuas participou ativamente do Dia Nacional de 

Mobilização contra a PEC 32, promovendo, de forma articulada com as de-

mais associações das agências reguladoras federais e coletivos de servidores 

públicos, as seguintes atividades: live sobre a PEC 32 (na véspera do dia 18) 

com a presença do Presidente do Fonacate, Rudinei Marques, e do Presidente 

da Anesp, Pedro Pontual; tuitaço com várias hashtags contra a PEC 32; doação 

de sangue no Hemocentro de Brasília com o lema 

#DandooSangueContraaPEC32; participação, com faixas da Aságuas, do ato no 

anexo II das Câmaras dos Deputados; e live com a participação de Vladimir 

Nepomuceno sobre a PEC 32 e o papel do Estado Brasileiro. 

Consideramos que as ações foram importantes e ajudaram a fortalecer a mo-

bilização dos servidores públicos contra a tentativa de desmonte do Estado 

Brasileiro e agradecemos àqueles que de alguma forma participaram e se en-

gajaram nos eventos promovidos pela Aságuas na luta contra a PEC 32. 
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Medida Provisória 1055/2021 

O Brasil vive uma importante crise hídri-

ca, e,  atualmente, cerca de 65% da matriz elétri-

ca brasileira é composta pela produção das hi-

drelétricas; assim, com a possibilidade de racio-

namento de água e o risco de apagões, o Gover-

no Federal editou, em 28 de junho de 2021, a 

MP nº 1.055, que cria a Câmara de Regras Excep-

cionais para Gestão Hidroenergética (CREG), for-

mada apenas por ministros, sem a participação das Agências Nacionais de 

Águas e Saneamento Básico (ANA) e de Energia Elétrica (Aneel), nem do 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), tampouco do Ibama. Na con-

tramão do processo participativo do Sistema Brasileiro de Gestão de Águas, 

a CREG concentrará o poder decisório sobre o uso dos recur-

sos hidroenergéticos no país.  

Preocupados com a defesa da instituição no exercício das competências 

dadas em lei, bem como com a defesa da Política Nacional de Recursos Hí-

dricos, os Diretores da ASÁGUAS convidaram os servidores associados para 

o debate. Uma reunião aberta foi realizada em 5 de julho com a participa-

ção de 31 servidores e os seguintes encaminhamentos:  

• Elaboração imediata de Carta Aberta a ser direcionada ao Congresso 

Nacional, por se tratar de uma MP, e à sociedade, incluindo os entes do 

SINGREH;  

• Organização de um debate técnico sobre o tema, com transmissão ao 

vivo;  

• Elaboração de ofício da Aságuas a ser encaminhado à Direc, solicitando 

informações sobre possível manifestação da ANA a respeito da MP nº 

1055/2021. 

A Diretoria da Aságuas encaminhou o Ofício nº 006/2021/ASÁGUAS 9 à Di-

retoria da ANA, solicitando informações se esta tomou alguma medida ou 

elaborou algum documento sobre o tema, para que pudéssemos somar es-

forços na defesa da instituição e da Política Nacional de Recursos Hídricos. 
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Em resposta, nos foi encaminhado o Ofício nº 8/2021/CD/ANA, informando 

que a ANA não faz parte da CREG e que a Diretoria da ANA tem participado 

das reuniões dessa Câmara na condição de convidada. 

Ainda decorrente dos encaminhamentos da reunião aberta, foi elaborada 

pela Diretoria da Aságuas, com contribuições dos servidores associados, em 

14 de julho de 2021, uma Carta Aberta à sociedade sobre a edição da 

MP nº 1.055/2021. Essa Carta Aberta foi encaminhada ao Congresso Nacio-

nal e dirigida à sociedade e aos entes do SINGREH.   

Para promover o debate sobre o tema, realizamos, no dia 20 de julho, das 

17h às 19h, uma Roda de Conversa sobre a MP 1055/2021 e a atual crise 

hidroenergética. Foram convidados o ex-diretor da ANA, Vicente Andreu; o 

especialista em Políticas Públicas, Sérgio Cortizo; e o professor do Mestrado 

em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos (PROFÁGUA), Jo-

sé Irivaldo Silva. O evento foi transmitido pelo canal da ASÁGUAS no Youtu-

be onde a gravação está disponível. Durante a transmissão, os interessa-

dos puderam enviar suas perguntas pelo bate-papo do Youtube, que foram 

respondidas pelos convidados. 

A fim de aprofundar as discussões sobre o tema, a Aságuas participou, ain-

da, de debate organizado pela Ascema Nacional e de debate promovido 

pelo Ministério Público. 

Lista de Transmissão da Aságuas 

No começo do ano fizemos uma enquete sobre a 

comunicação da Aságuas com seus associados e 

houve numeroso apoio à proposta de se criar uma 

lista de transmissão no WhatsApp. Assim, desde 

maio os associados têm a opção de receber notí-

cias de primeira hora sobre assuntos relacionados 

à associação, ao ambiente de trabalho, a altera-

ções legais e administrativas que afetam os servidores, etc.  

Nós sempre lembramos que não se trata de um grupo, isto é, não há intera-

ção entre usuários, trocas de mensagens. É um canal de notícias rápidas, 

que facilita o acesso dos associados à informação. Caso ainda não faça parte 

da lista de transmissão, basta clicar aqui e nos enviar uma mensagem. 

 

 

https://youtu.be/4EhpfxS5eCc
https://api.whatsapp.com/send?phone=5561999941616
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ArraiANA em casa: uma inciativa da Aságuas em 

parceria com a ANA! 

A ASÁGUAS, em parceria com o Programa Quali-

dade de Vida da ANA e apoio da Assessoria de 

Comunicação da Agência, promoveu em julho o 

ArraiANA em casa: para aquecer o coração e a 

mente. Esta iniciativa visou oferecer aos associa-

dos(as) uma alternativa à tradicional festa junina 

realizada pela Agência todos os anos, mas impe-

dida de acontecer diante do cenário pandêmico 

vivido.  

Várias ações compuseram o evento: um correio elegante virtual foi criado 

para incentivar os associados(as) a deixarem mensagens de amor e carinho 

para os colegas. Para conferir o resultado, clique aqui! Além disso, a Asá-

guas produziu um vídeo divertido sobre o espírito festivo em tempos de 

pandemia, clique aqui para revê-lo. E para encher o coração de alegria dos 

servidores e colaboradores, 20 cestas juninas foram patrocinadas pela Asso-

ciação e sorteadas para os interessados no evento.  

Saiba mais sobre o sorteio e tudo sobre o ArraiANA no site da Aságuas. 

Aságuas patrocinou presente para o Dia dos Pais 

Em apoio às iniciativas de qualidade 

de vida dos associados(as), a Aságuas 

patrocinou o presente do Dia das Pais, 

sorteado durante a campanha interna 

realizada pela Assessoria de Comuni-

cação Social da ANA (Ascom). O papai 

premiado foi Alexandre de Amorim, 

que ganhou um kit da Boticário. Para 

assistir ao sorteio, que contou com a 

presença de um representante da 

Aságuas, clique aqui.  

 

https://www.asaguas.org.br/post/confira-aqui-a-lista-dos-sortudos-que-ganharam-a-cesta-julina
https://youtu.be/I1AeggRpOdA
https://web.yammer.com/main/threads/eyJfdHlwZSI6IlRocmVhZCIsImlkIjoiMTM0MDQ1NDgxMTQ3NTk2OCJ9

