13a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS
(Gestão 2020/2022) – Dia 21.01.2021, das 11h às 12h30
Reunião realizada virtualmente por meio do aplicativo Teams

Presentes: Ana Paula de Souza, Andréa Araújo Trindade, Dhalton Luiz Tosetto
Ventura, Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Juliana Dias Lopes,
Luiz Henrique Pinheiro, Morris Scherer‐Warren e Thamiris de Oliveira Lima.
Ausentes: Izabela Braga Neiva
Estagiária: Jacqueline Batista Lima
1. Informes:
Férias: A Diretora Flávia entrará de férias na próxima semana e só
voltará após o carnaval, no dia 22. Diretor Luiz Henrique terá 12 dias
de férias a partir do dia 1º de fevereiro, retornando dia 17. Diretora
Andréa estará de férias no período de 1 a 14 de fevereiro.
Demandas jurídicas: Aságuas foi demandada por analistas
administrativos para uma consulta com o jurídico. A diretora Juliana
entrou em contato com o escritório de advogados, que realizou uma
reunião com os envolvidos e deu orientações. A consulta se deu
porque alguns Analistas entraram com ação pelo Sinagências contra
a ANA para que o estágio probatório fosse de dois anos e acabaram
esquecendo do processo. Na semana passada, tiveram a conta
bloqueada porque perderam a ação. O Sinagências, responsável pela
ação, trocou de consultoria jurídica três vezes durante o período e não
estava acompanhando o processo devidamente. Os Analistas tiveram
uma reunião com o Sindicato, que vai entrar com petição para que os
servidores deixem de constar como autores da ação e para que
desbloqueiem a conta dos atingidos.
O Conselho Regional de Administração (CRA) envia todo ano para
CGGEP uma lista de cobrança e houve o questionamento por parte de
alguns analistas se havia necessidade de pagamento. Os envolvidos
tiveram uma reunião com o Leandro, do escritório de advocacia, que
informou que existe uma falha no edital do concurso e os servidores
estão vendo se possuem dívidas. Foi orientado que cada um faça um
ofício para o conselho pedindo o cancelamento da inscrição.
Conta bancária: Diretor Luiz Henrique fez a senha de acesso e ainda
não foi feita nenhuma operação na conta da Aságuas porque são
necessárias duas senhas: a do diretor executivo e a da diretora
financeira. Após os primeiros pagamentos da conta e verificado que
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está tudo certo, a diretora Flávia irá transferir de volta para a conta da
Associação o montante que ficou depositado temporariamente em sua
conta pessoal para que a Associação não ficasse sem recursos
enquanto se aguardava a regularização dos acessos bancários.
Fórum das associações: Estão aprovando, para divulgar amanhã,
uma carta de apoio aos servidores da Anvisa ressaltando a
importância do serviço público.
a. Teletrabalho e ponto eletrônico: O GT encaminhou a minuta
de resolução e a tabela de atividades no dia 18 de dezembro.
A Diretora-Presidente da ANA incluiu na pauta da primeira
reunião da DIREC com a diretoria completa, que será realizada
no dia 1º de fevereiro. Se discutida e aprovada a resolução,
será válida a partir do dia 1º de março. A seleção dos
candidatos ao teletrabalho será feita internamente com prazo
de três meses, sem edital, num processo feito por UORG. Se a
DIREC aprovar a proposta, será feita uma roda de conversa
para apresentar aos servidores da ANA. Durante as discussões
sobre o teletrabalho, tomou-se conhecimento de que já existe
uma proposta resolução, pronta para ser votada pela DIREC,
para implementação do ponto eletrônico, a qual não foi
discutida com os servidores.
Encaminhamento: O diretor Gonzalo irá entrar em contato com a
Neuza, solicitando uma reunião, para a próxima semana, sobre os
projetos da CGGEP que impactam o cotidiano dos servidores,
incluindo o ponto eletrônico.
2. Convênios: Recebemos mais uma demanda de convênio de escola
por e-mail. A diretora Flávia encaminhou o contato da AABB para o
diretor Gonzalo, que recebeu retorno semana passada e está tentando
o contato para avaliar a possibilidade de convênio. O contrato com a
academia Júlio Adnet foi assinado em 2019 com prazo indeterminado,
e ainda é válido o desconto aos associados.
Encaminhamento: O Diretor Gonzalo entrará em contato para ver
quais convênios estão válidos e quais são os benefícios para os
associados. Diretora Thamiris e Gonzalo entrarão em contato com o
diretor executivo passado para resgatar os convênios que estavam em
andamento.
3. Promoção: Um servidor procurou o diretor Morris com objetivo de
saber se a Aságuas teria alguma ação sobre a questão do uso dos
títulos para promoção, pois vários servidores da segunda turma
estariam aptos a serem promovidos se não fosse pela mudança de
interpretação sobre o uso da titulação acadêmica para ingresso via
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concurso e também para promoção. Os diretores lembraram que o
pedido de ação chegou a ser aprovado em assembleia, mas, salvo
engano, a ação não foi ajuizada.
Encaminhamento: Os diretores vão ler a minuta de ação elaborada
anteriormente. O diretor Morris irá solicitar a lista dos que seriam
afetados e o diretor Luiz Henrique irá entrar em contato com o
escritório de advocacia.
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