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  31 a REUNIÃO DA DIRETORIA DA ASÁGUAS (gestão 2010/2012) – 13/09/2011 

 

Presentes: Agustin, Cristina, Márcio, Nelson  e Paulo Spolidório ,Renata,  .    

Ausentes: Ana Carolina (licença maternidade), Jacson (viagem a serviço) Cintia e. . Thierry 

.Associado: Gonzalo (CAD) 

 

1. INFORMES 

� Renata informou que já foi feita a reserva do salão da ASBAC para a festa do final do 
ano (2 de dezembro) e já foi pago metade do valor do aluguel (R$ 345,00). 

� Agustin informou que finalmente foi feito o cadastro na UOL em nome da ASÁGUAS 
para a transferência de provedor. Com a efetivação do cadastro começa a ser 
contado o tempo previsto no contrato para a realização dos serviços. 

� Márcio informou que a participação de servidores da ANA no Interagências cresceu 
em 2011; foram inscritos 4 times de futebol, sendo um master, 2 times de vôlei de 
areia, 1 time de basquete (que está invicto e tem tido muito bons resultados), 4 
inscrições em xadrez,etc. 

� Renata informou que irá com Cintia no próximo dia 17 – sábado, experimentar um dos 
buffets sugeridos para a festa de final de ano. 

� Gonzalo informou que na última reunião do CAD foram informados pela GEGEP que o 
MPOG lançou nova norma para avaliação, que valerá na próxima avaliação e não 
nesta, e que inclui meta individual. Informou também que a GEGEP elaborou cartilha 
sobre a avaliação de desempenho a ser distribuída entre os servidores para explicar o 
processo de avaliação.. 

 

2. SEMINÁRIO 

� A comissão do Seminário reuniu-se com as duas indicações de mediadores 
feitas pela Rosana, mediadora de nossos Seminários anteriores. A primeira 
(Neuza) tem compromisso de viagem de mais de um mês logo após a data de 
23 de setembro, ficando assim, inviabilizada sua participação. A segunda 
(Daniela Iamada) fez duas reuniões com a comissão. A proposta inicialmente 
apresentada, no valor aproximado de R$ 12.000,00; foi considerada pela 
comissão como inviável, tendo sido feitas sugestões que levaram a nova 
proposta (Anexo I), aprovada na Diretoria da ASÁGUAS, após esclarecimentos 
da comissão. 

� Houve alteração da data do Seminário, em função da proximidade da data 
anteriormente prevista. A nova data – 14 e 15 de outubro - foi verificada junto 
à UNIBACEN (local de realização do Seminário) que confirmou a 
disponibilidade por telefone. Amanhã será enviado ofício à UNIBACEN para 
formalização da nova data. 

� Será enviado ofício ao DP para solicitar a liberação dos servidores no dia 13 de 
outubro 
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� Será enviado Boletim Informativo aos Associados com destaque para as 
informações referentes ao Seminário.  

 


