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Ata de Reunião de Diretoria - 06 de novernbro 2020

Aos seis dias do mês de noveqbro de 2O2O, a Diretoria da A.TUSTES reuniu-se de forma virtual,
através de vídeo conferência, onde participaram George L B Santos - Presidente; Giordando
Trindade D Bru no - 1e Tesoureiro; Celia R Schneider De Martin - Gerente Adm, e os funcionários
Natiely da Rocha, Fernanda da silva e Ramon Nascimento, e Sergio Nasser Filho - Tl

A Gerente Celia Rocha, inicia a reunião, informando os assuntos a serem
discutidos:

R$erente a Íormo e prazo de atendimento das demandos OS em atroso
rekrente ao administrador da AIUSTES:

Foi informado pela Gerente Celia que a AIUSTES, no momento possui diversas
demandas, e atualizações pendentes de solução necessárias ao bom funcionamento
do Administrador da AJUSTES.

Após análise, ficaram estabelecidas as seguintes ações para a correção do
problema:

- Confecção de relação de todas as pendências em atraso elaborada pelos
funcionários da AJUSTES, q3e após análise do TI Sergio, será estabelecida ordem
de prioridade para atendimento das referidas demandas.

- Aperfeiçoamento na ferramenta de SUPORTE já existente no administrador da
AJUSTES, sinalizando quais a demandas prioritárias e prazo de atendimento das
mesmas.

- Possibilitar que a Diretoria tenha acesso a ferramenta sup0RTE, e que também
centralize suas demandas pelo refer-ido canal.

- Marcada reunião para dia 15 de janeiro de 202r, para averiguar o andamento dos
trabalhos.

anlicotivo.

PÍ fÍan(ii@ ÍeixeiÍa da (rur, n.. 16, td.: t{ôvemaÍ, Sala tl06, (entÍo VitóÍiô/tS
(CP: 29.010"90t - Iel.: l23l-0747 , (Npr: 1S.961.792lo0ot-84

www.ajugter.oÍg.br

e)
tert



(§à

/\JlJÍTÚ
ssdu{tuGrr úr{so Jnrê

m riÀm s EsuE m tsPiffr! §ril!

- 0 Presidente George e Tesoureiro, após deliberação não aceitaram o convênio em
virtude do risco financeiro, em caso de sinistro do carro, visto que a AfUSTES é que
ficaria como responsável pelo contrato.

ReÍerente a migracão dos e-mails após lancamento do novo site da AIIISTES
- Pontuado pela gerente Celia a preocupação com a integridade dos e-mails
pertencentes ao servidor Locaweb, durante e após a mudança para novo servidor
em virtude do novo site da AIIISTES-

Curso dos funcionários da AIUSTES

Definido pela Diretoria, que a AJUSTES aguardaria a normalizaçâo das atividades
presenciais, e vjrtude do Co'ronavirus, para ministrar o curso para os funcionários
da AfUSTES. Ressaltando que o mesmo já encontra-se pago desde do início de
2020.

Nada mais havendo para o momento, eu Celia Rocha S De Martin, Gerente
Administrativa, lavrei a presente Ata que segue por mim e pelo presidente da
AIUSTES, assinada.

Celia R a S De Martin
Gerente Administrativa
A]USTES
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