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CEP: 70.610-200 

  
39a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 16.08.2021, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Ana Paula de Souza, Andréa Araújo Trindade, 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, Marcos Alves 

Ausentes:  

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Pauta: 

PEC 32: Com base na Assembleia Geral Extraordinária e na enquete de 
votação referente a paralisação no dia dezoito, a diretoria da Aságuas 
discutiu sobre as possíveis formas de manifestação adequadas para o 
momento pandêmico. A diretora Flávia informou que o Fórum das 
Associações e o Fonacate ainda não deram uma resposta concreta sobre 
as pospostas de manifestações discutidas (carreata, tuitaço, doação de 
sangue, levantamento de faixa na frente de Congresso Nacional e entre 
outros).  

Desse modo a Aságuas tomou a frente para montar a sua programação 
a qual envolverá doação de sangue, levantamento de faixa contra a PEC 
32 e outra com o posicionamento da Aságuas em frente ao Congresso 
Nacional. Também foi discutido, como uma segunda programação do dia, 
uma live com Vladimir Nepomuceno para debater sobre o assunto. O 
horário previsto é entre as quinze e dezesseis horas da tarde, mas ainda 
não foi definido.  

Será divulgada pela Aságuas a ação da doação de sangue, intitulada 
“Dando sangue contra a PEC 32”. Assim, as pessoas poderão 
compartilhar fotos marcando a hashtag nas postagens para engajar mais 
o assunto nas redes sociais.  

A mobilização ocorrerá no dia dezoito de agosto, quarta-feira, e serão 
convocado grupos para montar um ponto de apoio em frente ao 
Congresso durante a manhã e a tarde, os quais alternarão o horário entre 
si para evitar aglomeração.  

Nota conjunta: A Aságuas junto a ANFFA assinará uma nota sobre a 
mobilização para ser divulgada nas redes sociais. Além disso também foi 
proposto pelo diretor Luiz Henrique um debate e uma nota em parceria 
com a Ascema, mas o assunto ainda está em discussão.  


