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68a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS  

(Gestão 2020/2022) – Dia 28.04.2022, das 11h às 13h 
Reunião realizada virtualmente por meio da plataforma Teams 

 

Presentes: Ana Paula de Souza, Dhalton Luiz Tosetto Ventura, Flavia Simões 
Ferreira, Gonzalo Alvaro Vázquez, Juliana Dias Lopes, Luiz Henrique Pinheiro, 
Morris Scherer‐Warren, Thamiris de Oliveira Lima e Pedro Cunha 

Ausentes: Andréa Araújo Trindade e Izabela Braga Neiva de Santana 

Estagiária: Raquel Medeiros da Silva 

 

1. Informes 
 

Disponibilização do Mandado de Segurança para os associados(as): 
A Aságuas fará um informe aos associados sobre o mandado de 
segurança enviado ao STF. 

1º de maio: A Aságuas enviará um texto por e-mail aos associados(as) 
em homenagem ao Dia do Trabalho. 

Sinagências: A Aságuas recebeu o contato de um grupo de servidores 
de outras agências que quer uma reunião para tratar de uma campanha 
de filiação ao sindicato como forma de buscar uma melhor gestão por 
parte da presente e das futuras lideranças. O diretor Luiz Henrique se 
colocou à disposição para participar da reunião e estendeu o convite aos 
demais diretores. A reunião ainda não foi agendada. 

 
2. Pautas 

SOUGOV:  Nessa quinta-feira, a Aságuas teve como convidado em sua 
reunião o associado Pedro Cunha, que trouxe à discussão o conteúdo 
descrito na Portaria SGP/SEDGG/ME Nº 1.455, de fevereiro de 2022. A 
Portaria Nº 1.455 obriga a todo servidor público a fazer anualmente a 
atualização de seus dados cadastrais, sob ameaça de aplicação de 
penalidades, o que é considerado excessivo pelo associado. Desse 
modo, atendendo à demanda, os diretores decidiram levar a questão para 
debate no Fórum das Associações e, se for o caso, consultar assessoria 
jurídica da Aságuas. A ação, no entanto, será feita em segundo momento 
por conta de os diretores estarem sobrecarregados. 

Reunião com a Direc: A diretoria da Aságuas participará de uma reunião 
com a Direc, no dia 5 de maio (próxima quinta-feira), às 16h. O convite 
veio da diretora-presidente e a reunião será feita presencialmente. O 
convite foi bem recebido pelo diretor Luiz Henrique, que considera 
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importante abrir o diálogo com a nova diretoria da ANA. Como não houve 
definição de pauta, os diretores da Aságuas entendem que será uma 
oportunidade para apresentarem a Associação e sua diretoria, de forma 
breve, e ouvirem o que os diretores da ANA têm a dizer. No entanto, 
entendem também que precisam estar preparados para responder sobre 
tópicos importantes que venham a ser inseridos na pauta, tais como 
progressão e promoção, concurso público, teletrabalho e programa de 
gestão, ainda que considerem ideal que tais assuntos sejam discutidos 
posteriormente em reuniões específicas. Os diretores pretendem deixar 
clara, na reunião, a disponibilidade da Aságuas para atuar em parceria 
com a ANA no intuito de garantir a qualidade de vida e de trabalho aos 
servidores. Como cronograma do dia, a Aságuas se reunirá virtualmente 
às 11h e presencialmente às 15h. Em seguida, os diretores seguirão para 
a reunião marcada com a Direc. 

 

 


