ATA DE ASSEMBLEIA
1 IDENTIFICAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA ANVISA - UNIVISA
1.1 Identificação resumida
AG nº 02/2021
2 DATA
18 de maio de 2021
3 LOCAL
Google Meet
4 HORÁRIO
Início: 17h30
Término: 18h30
5 PRESENÇAS
5.1 Diretores presentes
1. Rodrigo Rodrigues Savini – Diretor Geral, DIR G
2. Julierme Gonçalves da Silva - Diretor Geral Adjunto, DIR GA
3. Aloisio Alves de Mattos – Diretor Financeiro, DIR F
4. Riviane Matos Gonçalves – Diretora de Unidades Regionais, DIR UR
5. Luana Guimarães Cury – Diretora Suplente de Comunicação, DIR C
6. Wildenildo Oliveira dos Santos – Diretor de Assuntos Institucionais, DIR AI
5.2 Associados e convidados
Registrou-se a presença de 12 pessoas (lista não pública).
6 COMUNICADOS
6.1 O Diretor Geral e o Diretor Financeiro aproveitaram a oportunidade para agradecer
o comprometimento dos associados com o pagamento da anuidade na data única de 10
de maio 2021. Desde a sua implantação, 67 (sessenta e sete) servidores efetuaram o
pagamento da anuidade.
7 EXPEDIENTE
Não se aplica.
8 PAUTA
8.1 Prestação de contas referente ao exercício de 2020. O Diretor Geral e o Diretor
Financeiro esclareceram que o ano de 2020 fechou em superávit, em razão de dois
motivos principais: não foram executadas grandes despesas; e, em acréscimo às
contribuições, em 2020, a Associação contou com recebimento de retornos de comissão
de alguns convênios. Após explanação da prestação de contas e da apresentação do
parecer do Conselho fiscal, o item foi colocado para a aprovação, tendo sido convocado
que os contrários ou abstenções se manifestassem. Não tendo havido manifestações,
a prestação de contas foi aprovada.
Encaminhamento
Prestação de contas aprovada.

8.2 Abertura do processo eleitoral 2021. Foi relembrado que o estatuto da Associação
prevê que uma nova eleição para composição de nova Diretoria da Univisa, com
mandado 2021-2023, seja realizada em junho próximo (o parágrafo 4º do artigo 4º do
estatuto da Univisa prevê um mandato de dois anos para cada gestão, com eleições no
último mês (junho) com composição de gestão mínima de nove diretores,
preferencialmente, representativa de todos os cargos da Agência. O artigo 24 do
estatuto rege que o mandato de cada gestão termina sempre no mês de junho e o artigo
29 dispõe que uma Comissão Eleitoral deve ser formada por três integrantes da
Agência, associados ou não). Foi reforçado o papel da Univisa, como uma Associação
que zela pelos servidores da Anvisa e que, portanto, um esforço deve ser dispendido
pelos servidores para a sua manutenção. Ainda, foi ressaltado que nessa gestão a
Associação retomou o contato com o sindicato e com o fórum das associações, sendo
importante manter esses relacionamentos. Dessa forma, o processo eleitoral foi
declarado aberto.
Encaminhamento
Processo eleitoral aberto.
8.3 Composição da Comissão eleitoral. Após verificação entre os presentes foi
proposto que a Comissão eleitoral seja composta pela senhora Juçara Ribeiro Franca,
pelo senhor Marcus Kleber Eler Viana e pelo senhor Victor Vinícius Mendes Nolasco.
Encaminhamento
Comissão eleitoral formada.
8.4 Calendário das eleições 2021. Foi esclarecido que o registro das chapas
concorrentes deve ser realizado até 15 dias antes da eleição. Após discussão, foi
determinado que a melhor data para a realização das eleições seria 30 de junho de
2021.
Encaminhamento
Data da eleição: 30 de junho de 2021.
9 OUTROS ASSUNTOS
9.1 Foi sugerido que a Associação repense o número de diretorias, para reduzi-las,
visando facilitar a composição de uma chapa. Foi relatado que nas outras associações
de agências reguladoras, em média, há cinco diretorias estabelecidas.
10 PALAVRA LIVRE
Não houve.

