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Juliana Vilela <juliana@ibio.org.br>

aplicação do questionário de avaliação da ED - indicador 5 do CG  
1 mensagem

Mariana Rodrigues Lirio <mariana.lirio@ana.gov.br> 29 de novembro de 2017 14:44
Para: Valory <valory@ibio.org.br>, Juliana Vilela <juliana@ibio.org.br>

 

Prezados Ricardo e Juliana,

Conforme acertado por telefone, entendemos que a aplicação do questionário de avaliação da ED pelos membros do
CBH Doce (Indicador 5 do CG) poderá ser realizada conforme procedimento padrão que vem sendo adotado, ou
seja, aplicado pelo próprio IBIO na última plenária do ano.

Infelizmente tivemos alguns contra tempos e não conseguimos fazer os testes finais para a viabilizar a aplicação do
questionário pela ANA.

 

Atenciosamente

 

Mariana Lirio

Especialista em Recursos Hídricos

Coordenação de Instâncias Colegiadas do SINGREH

Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

mariana.lirio@ana.gov.br

(61) 2109.5373

 

 

 
 

de: Mariana Rodrigues Lirio<mariana.lirio@ana.gov.br>

para:

Sergio Leal <sergio.leal@abhaaraguari.org.br>, 
"ronaldo.barbosa@agenciaabha.com.br" <ronaldo.barbosa@agenciaabha.com.br>, 
André Luis Marques <andre.marques@agevap.org.br>, 
Aline AGEVAP <aline@agevap.org.br>, 
Valory <valory@ibio.org.br>, 
Fabiano Alves <fabiano@ibio.org.br>, 
"sergio.razera@agenciapcj.org.br" <sergio.razera@agenciapcj.org.br>, 
Célia Fróes <dg@agbpeixevivo.org.br>, 
Ney Murtha <murtha@ana.gov.br>, 
José Aguiar de Lima Júnior <zito@ana.gov.br>, 
"Ana Cristina (di@agbpeixevivo.org.br)" <di@agbpeixevivo.org.br>, 
"patricia@agenciapcj.org.br" <patricia@agenciapcj.org.br>, 
"fabio.coca@agencia.baciaspcj.org.br" <fabio.coca@agencia.baciaspcj.org.br>, 
"rubia.mansur@agbpeixevivo.org.br" <rubia.mansur@agbpeixevivo.org.br>
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cc: JOSE MACIEL NUNES DE OLIVEIRA <secretaria@cbhsaofrancisco.org.br>, 
Secretaria Paranaiba <secretaria@cbhparanaiba.org.br>, 
"ceivap@agevap.org.br" <ceivap@agevap.org.br>, 
"se.pcj@agenciapcj.org.br" <se.pcj@agenciapcj.org.br>, 
"cbhbaciadoriodoce@gmail.com" <cbhbaciadoriodoce@gmail.com>

data: 21 de setembro de 2017 18:47

assunto: RES: OFICINA DE ENTIDADES DELEGATÁRIAS DAS FUNÇÕES DE AGÊNCIA DE BACIA-2017 -
Programação

 

Prezados Diretores, boa tarde,

 

Conforme orientação do Coordenador Ney Murtha, e assim como foi mencionado durante as visitas realizadas a
cada uma das EDs, a ANA aplicará o questionário de avaliação das EDs pelos membros dos CBHs.

Essa aplicação será por meio de um programa que gera formulários, o FormSus. Cada membro receberá um email
com link, senha e usuário.  Haverá um período determinado para a resposta do questionário on
line, aproximadamente 15 dias. Considerando a possibilidade de baixa quantidade de respostas, estamos prevendo
um “plano B” de aplicação presencial durante a última plenária do ano.

Como sabem, essa ação corresponde ao indicador 5 do contrato de gestão para quase todas as EDs. A ANA ficará
responsável pela aplicação do questionário, mas é importante que cada ED faça um trabalho de sensibilização dos
membros para essa nova metodologia.

Para viabilizar tudo isso, solicitamos que as EDs encaminhem para a ANA, até 15/10, os seguintes documentos e
informações:

·         A versão do questionário a ser aplicada, com a concordância do GACG;

·         A lista de e-mails dos membros titulares e suplentes do CBH;

·         A previsão de data de realização da última plenária do ano.

Diante dessas informações, a ANA encaminhará email para todos os membros dos CBHs com as informações, o
link, a senha e o usuário.

Pretende-se manter o questionário disponível para preenchimento no período de 13 a 30 de novembro.

A ANA ficará responsável pela consolidação dos resultados e pelo encaminhamento destes para as respectivas EDs.

Os pontos focais para essa ação na ANA são: José Aguiar, Ney Murtha e eu.

Sugerimos que sejam informados os pontos focais também nas EDs, para que os e-mails sobre esse assunto não
sejam encaminhados para destinatários que não estarão envolvidos.

 

Atenciosamente

 

Mariana Lirio

Especialista em Recursos Hídricos

Coordenação de Instâncias Colegiadas do SINGREH

Superintendência de Apoio ao Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

mariana.lirio@ana.gov.br

(61) 2109.5373
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