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ATA RESUMO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS 

SERVIDORES DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ASÁGUAS  
DATA: 27 DE SETEMBRO DE 2021 

AGO realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams 

 

Às 9 horas do dia 27 de setembro do ano de 2021, foi aberta a segunda Assembleia 1 

Geral Ordinária (AGO) de 2021 da Associação dos Servidores da Agência Nacional 2 

de Águas – ASÁGUAS. A AGO foi convocada por meio do Edital nº 04/2021 (Anexo 3 

1), da Diretoria da Associação, que referendou a convocação do processo eleitoral 4 

pela Comissão Eleitoral. A Comissão Eleitoral foi nomeada pela Diretoria da 5 

ASÁGUAS, por meio do Edital nº 02/2021, de 27 de julho de 2021 (Anexo 2) e, 6 

conforme previsto no Estatuto da ASÁGUAS, convocou o processo eleitoral pelo Edital 7 

nº 01/2021 (Anexo 3). O edital foi amplamente divulgado por meio de envio de e-mail 8 

aos associados. Em virtude da pandemia de Covid-19, a eleição ainda se manteve de 9 

forma virtual, ou seja, por meio de votação eletrônica.  A assembleia foi realizada em 10 

duas partes. A primeira parte, realizada no período de 9 às 18 horas, foi conduzida 11 

pela Comissão Eleitoral. Às 9 horas, por meio da plataforma Teams, sob a 12 

coordenação de Morris Scherer-Warren, Diretor Executivo Suplente, iniciou-se a 13 

primeira parte da AGO, com a presença de Helvécio da Silva A. Mafra Filho, 14 

coordenador da Comissão Eleitoral, dos Diretores da Aságuas, Dhalton Tosetto 15 

Ventura, Flávia Simões Ferreira Rodrigues e Gonzalo Vázquez, dos candidatos 16 

Fabiano Almeida e Rubens Maciel, além dos associados Jorge Thierry Calasans e 17 

Pedro Cunha. Helvécio apresentou o sistema de votação constatando-se que estava 18 

totalmente zerado e, em seguida, o sistema foi aberto. A votação iniciou-se às 9h10, 19 

e permaneceu aberta até às 18h00, quando foi encerrado o processo de votação, que 20 

transcorreu sem problemas. Às 18h00min, reuniram-se os membros da Comissão 21 

Eleitoral, Elmar Andrade Castro, Fernanda Cerqueira e Helvécio da Silva Araújo Mafra 22 

Filho, para realizar a apuração dos votos referentes à eleição do Conselho Fiscal da 23 

ASÁGUAS, com mandato de 28 de setembro de 2021 a 27 setembro de 2023. A 24 

apuração, realizada pela Comissão Eleitoral transcorreu sem problemas, contou 25 

também com a presença dos diretores da ASAGUAS Flávia Simões, Gonzalo 26 

Vázquez, Juliana Lopes e Morris Scherer-Warren, e dos candidatos Fabiano de 27 

Almeida, Marco Alexandro e Rubens Maciel, e da associada Rosana Evangelista, e 28 

foi lavrada ata da mesma (Anexo VI). Em seguida, às 18h30min iniciou-se a segunda 29 

parte da Assembleia Geral Ordinária. Esta parte da AGO foi coordenada pelo Diretor 30 

Executivo Suplente da ASÁGUAS, Morris Scherer-Warren, que saudou os presentes, 31 

informou da pauta prevista para a segunda parte da AGO, conforme edital de 32 

convocação, agradeceu à Comissão Eleitoral pelo trabalho desenvolvido para a 33 

realização da votação remota e solicitou que a Comissão apresentasse o resultado 34 

das eleições. A Comissão Eleitoral apresentou o resultado da apuração, informando 35 

que foram apurados 66 (sessenta e seis) votos, conforme ata da apuração (Anexo 4). 36 

A Comissão Eleitoral proclamou então eleitos como efetivos do Conselho Fiscal, 37 

conforme constante na ata de apuração, os candidatos, pela ordem de votação: 38 
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Brandina de Amorim (54 votos), Fabiano Costa de Almeida (54 votos), Marco 39 

Alessandro Silva André (53 votos), Rubens Maciel Wanderley (50 votos) e Camila 40 

Lopes Oliveira de Mello (46 votos). O resultado das eleições promulgado foi 41 

referendado pelos presentes na Assembleia que considerou empossados os eleitos. 42 

A seguir, a Diretoria da Aságuas apresentou o segundo item da pauta, de informes, 43 

sobre os seguintes assuntos: PEC 32; MP 1055/2021; Teletrabalho; e outros. Com 44 

relação à PEC 32, foi informado que a PEC foi aprovada na Comissão Especial e já 45 

pode ser votada a qualquer momento na Câmara dos Deputados. A Aságuas vem 46 

participando das ações organizadas contra a PEC (realização de lives, tuitaço, 47 

mobilização para paralisação realizada no dia 18 de agosto) em conjunto com as 48 

demais entidades representativas de servidores, sobretudo as associações das 49 

Agências Reguladoras Federais e que ainda deve ser realizada uma nova live, no 50 

âmbito do Fórum das Associações, que será divulgada para os associados caso ela 51 

de fato ocorra, bem como todas as demais ações contra a PEC que sejam organizadas 52 

pelas entidades. Com relação à MP 1055/2021, a Diretoria fez um resgate das ações 53 

que a Aságuas tem feito com relação a esse assunto, tais como a reunião aberta 54 

realizada, a carta aberta à sociedade divulgada amplamente, sobretudo para os atores 55 

do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a Roda de Conversa e 56 

o ofício encaminhado à Diretoria Colegiada da ANA (que permanece sem resposta). 57 

Foi informado que há a previsão de uma nova Roda de Conversa sobre a MP e que a 58 

Aságuas foi convidada a participar de uma Audiência Pública sobre a MP convocada 59 

pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, que seria 60 

realizada na mesma data da AGO, mas que foi cancelada e deve ser realizada 61 

posteriormente, em data a ser confirmada pela citada Comissão da Câmara. Já sobre 62 

o teletrabalho, foi relatado o andamento da proposta de Resolução, que foi retirada da 63 

pauta da reunião do dia 20/09/2021 da Diretoria Colegiada da ANA (Direc) e que foi 64 

solicitado o desmembramento da Resolução em duas: uma sobre o teletrabalho e 65 

outra sobre o Programa de Gestão. A Diretoria da Aságuas considerou que a ausência 66 

de um controle efetivo das atividades realizadas dentro da Agência, com a estimativa 67 

de que haja entre duas a três mil atividades passíveis de serem descritas, o que 68 

tornaria inviável esse controle. Seguindo a linha de outros órgãos federais, o Grupo 69 

de Trabalho do Teletrabalho acabou apresentando pouco mais de cinquenta 70 

atividades para o Programa de Gestão, de forma mais agregada, mas há a percepção 71 

de que a Direc da ANA gostaria de ter isso mais detalhado de modo a inserir na 72 

Resolução algum tipo de mensuração e exigência de aumento de produtividade para 73 

aprovação do teletrabalho na Agência. Há também o temor de que a Direc queira 74 

aprovar apenas o Programa de Gestão e deixar a deliberação sobre o teletrabalho 75 

para a próxima Diretoria que deverá tomar posse em janeiro de 2022. Há um parecer 76 

favorável do Diretor Oscar Cordeiro, relator do processo, sobre a proposta de 77 

Resolução, mas há uma percepção de que haja alterações não muito boas para os 78 

servidores na versão final a ser aprovada. Por fim, a Diretoria informou que foi 79 

encaminhado Ofício à Diretoria da ANA sobre o remanejamento de servidores das 80 

duas superintendências da ANA relacionadas ao saneamento do bloco P, onde estão 81 

alocadas atualmente, para os blocos N e O. No Ofício foi ressaltado o contexto 82 

inoportuno para a realização de tal mudança, visto diversos acontecimentos que 83 
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demonstram o quão inapropriado é esse remanejamento nesse momento, tais como: 84 

a permanência do cenário de pandemia; o levantamento, em curso na Agência, sobre 85 

o dimensionamento da força de trabalho (DFT), que podem gerar a necessidade de 86 

remanejamento de servidores; e o início do regime de teletrabalho que provavelmente 87 

também demandará redistribuição física de servidores, computadores e mobiliário. 88 

Eu, Gonzalo Álvarez Vázquez Fernandez, lavrei então a presente Ata, que vai por mim 89 

e pelo Diretor Executivo assinada e que será divulgada no site da Aságuas, 90 

juntamente com os anexos citados  91 

Brasília, 27 de setembro de 2021. 92 

 

 

Gonzalo Álvarez Vázquez Fernandez 
Diretor Administrativo 

Luiz Henrique Pinheiro Silva 
Diretor Executivo 
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EDITAL 04/2021 
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ANEXO 2  

EDITAL 02/2021 
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ANEXO 3  

EDITAL COMISSÃO ELEITORAL 

01/2021 
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ANEXO 4 

ATA DA ELEIÇÃO 
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