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70a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 17.05.2022, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Andréa Araújo Trindade, Flavia Simões Ferreira, Gonzalo Alvaro 
Vázquez, Izabela Braga Neiva de Santana, Juliana Dias Lopes, Luiz Henrique 
Pinheiro, Morris Scherer‐Warren e Fabio Gonçalves Rosa (Univisa) 

Ausentes: Ana Paula de Souza, Dhalton Luiz Tosetto Ventura, Thamiris de 
Oliveira Lima 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes 
 

Reunião com a Direc: Na reunião com a DIREC, a Aságuas 
apresentou as demandas pendentes, entre os pontos mais 
importantes, destacaram o Programa de Gestão; o retorno ao trabalho 
presencial, e a Progressão e Promoção dos servidores. A diretora-
presidente Verônica Sánchez, afirmou que o processo de retorno ao 
trabalho presencial acontecerá após a aprovação do Programa de 
Gestão da ANA, mas não ficou determinado quando isso seria. Além 
disso, ficou acordado que a Aságuas enviaria um Ofício para a DIREC 
com as contribuições para a elaboração do Programa de Gestão. A 
reunião foi positiva e os diretores da Aságuas têm uma perspectiva de 
continuidade de diálogo e entendimentos com os diretores da ANA. 

 

2. Pautas 
 
Atuação do Sinagências em defesa dos servidores: Nesta terça-
feira (17), a diretoria da Aságuas realizou uma reunião aberta com os 
associados(as) a fim de discutir o papel dos sindicatos na defesa dos 
servidores e das agências reguladoras. A reunião foi feita com a 
participação especial de colegas de outras agências (Coletivo 
Protagonismo Sindical). Um dos convidados, Fabio Gonçalves 
(servidor da Univisa), apresentou aos associados(as) a falta de 
comprometimento do Sinagências em não apenas deixar de exercer a 
sua função, como também em defender ações que contradizem os 
direitos de um servidor. Exemplo deste é o fato de agir constantemente 
ao lado do governo e não aos lados dos interesses coletivos, os quais 
deveria defender. Desse modo foi decidido iniciar a parceria com a 
criação de um grupo de discussão entre associações, mas ainda 
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analisar com cautela uma possível parceria com o sindicato para que 
a Aságuas ganhe força em seus posicionamentos. 

 

 

 


