
Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Nº de Participantes 19

Resultado

Participante 1 9,27

Participante 1 9,73

Participante 3 7,55

Participante 4 9,27

Participante 5 9,09

Participante 6 6,73

Participante 7 9,55

Participante 8 9,27

Participante 9 9,91

Participante 10 5,36

Participante 11 9,18

Participante 12 9,73

Participante 13 8,27

Participante 14 9,64

Participante 15 5,00

Participante 16 8,55

Participante 17 9,73

Participante 18 10,00

Participante 19 8,91

Média 8,67

Meta 9

Nota Indicador 5A 9,63



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 1

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

6

9

Sim

Sim

Titular

Embora tenha capacidade limitada em termos de recursos humanos, a AGB está sempre 

presente e contribui com expertise para os debates e a contrução das propostas técnicas. 

0

AGB deveria ter plantel técnico mais numeroso. Os poucos funcionários desdobram-se para 

atender as solitações dos membros do comitê.

10

10

2



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

10

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

0

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

10

8

0

AGB presta todo apoio ao comitê. Entretanto, poderia haver mais proatividade.

Como dito acima, os trabalhos da AGB têm excelente qualidade técnica mas o plantel é 

limitado do ponto de vista quantitativo. 

0

0

9

10

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

3



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

10

10

No modelo proposto, a AGB atua no lugar da administração direta estadual. Como sujeita-se à 

limitação legal de 7,5% para gastos com pessoal, vê-se obrigada a contratar serviços que 

poderiam ser executados diretamente, caso contasse com plantel técnico em quantidade 

adequada. Assim, está sujeita a todas as exigências legais para contratação de serviços. As 

críticas geralmente feitas à Lei 8.666 valem também para o setor de recursos hídricos: 

licitações acabam encarecendo as contratações sem que os riscos de corrupção seja 

totalmente mitigado. Como tem de prestar contas ao Igam que é extremamente rigoroso, a 

AGB torna-se às vezes agência gestora de processos licitatórios, tendo área meio mais 

robusta do que área fim. Esses fatores dificultam sua atuação e limitam a efetividade do 

modelo descentralizado como um todo. Aumentar o limite de gastos com pessoal e rever os 

procedimentos de contratação seriam ações que possivelmente aumentariam a capacidade 

executora da AGB. Entretanto, tais medidas não dependem dela mas do governo estadual. 

Passados quase 20 anos desde a criação do marco legal e institucional do setor, o balanço 

geral é negativo, embora, dado o estado de implantação dos instrumentos Brasil (e MG) afora, 

a AGB, ainda com os problemas que tem, é sem dúvida uma ilha de eficiência e 

prosperidade...

AGB é mera executora das decisões do comitê e submete-se à -estrita- legislação estadual, 

sua eficiência mede-se pela do comitê e pela do Igam.

Neste ponto, deve-se ressaltar tanto a transparência quanto a proatividade. AGB sempre 

antecipa-se a eventuais problemas, expondo sua situação financeira com frequência e 

tempestivamente. 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

4



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 2

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Titular

Sim

Sim

9

Ocorreram algumas burocracias de processo para contratação de empresas executoras de 

projetos hidroambientais. Essa burocracia causou atrasos e repercutirá em menor execução 

dos recursos disponíveis programados para o ano de 2016. Não tenho conhecimento se essa 

postura foi decisão da AGB ou do CBH Velhas.

9

Talvez, pela estrutura atual, muito enxuta, devido ao limite de gastos (7,5%) desfavoreça. A 

AGB teve como saída, a colocação de mais uma etapa de contratação com licitação de 

empresa para elaborar TDR's. Os TDR's, até o ciclo passado, eram feitos pela própria AGB. 

Com isso o tempo para finalmente executar a aplicação dos recursos em projetos 

hidroambientais aumentou. A execução no ano de 2016 com certeza cairá.

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

10

0

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

10

5



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

0

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

10

0

10

0

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

10

0

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

10

0

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

10

0

6



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

Não depende exclusivamente da AGB e sua equipe. Faz-se necessário urgente a discussão e 

possibilidade de mudança nos valores de 7,5% relativos ao custeio da AGB. Não tenho 

conhecimento se essa postura foi decisão da AGB ou do CBH Velhas.

10

0

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

9

Como informado anteriormente, a execução deverá cair no ano de 2016, devido a existencia 

de mais uma etapa para contratação de empresas executoras de projetos hidroambientais. A 

licitação de empresas para elaborar TDR's aumentou os prazos.

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.

7



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 3

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Suplente

Não

Sim

6

OK

6

OK

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

8

OK

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

9

8



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

OK

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

8

OK

9

OK

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

8

Não precisei ainda...

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

7

OK

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

8

OK

9



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

Os recursos destinados a projetos deveria ser repassados e executados pelo CBH afim de 

facilitar o processo e ter tratamento mais pessoalizado...

7

OK

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

7

Aguardamos a execução do projeto...

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.

10



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 4

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Titular

Sim

Sim

9

Embora tenha capacidade limitada em termos de recursos humanos, a AGB está sempre 

presente e contribui com expertise para os debates e a contrução das propostas técnicas. 

6

AGB deveria ter plantel técnico mais numeroso. Os poucos funcionários desdobram-se para 

atender as solitações dos membros do comitê.

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

10

0

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

10

11



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

0

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

10

0

9

Como dito acima, os trabalhos da AGB têm excelente qualidade técnica mas o plantel é 

limitado do ponto de vista quantitativo. 

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

10

0

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

8

AGB presta todo apoio ao comitê. Entretanto, poderia haver mais proatividade.

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

10

0

12



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

Não depende exclusivamente da AGB e sua equipe. Faz-se necessário urgente a discussão e 

possibilidade de mudança nos valores de 7,5% relativos ao custeio da AGB. Não tenho 

conhecimento se essa postura foi decisão da AGB ou do CBH Velhas.

10

Neste ponto, deve-se ressaltar tanto a transparência quanto a proatividade. AGB sempre 

antecipa-se a eventuais problemas, expondo sua situação financeira com frequência e 

tempestivamente. 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

10

AGB é mera executora das decisões do comitê e submete-se à -estrita- legislação estadual, 

sua eficiência mede-se pela do comitê e pela do Igam.

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.

13



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 5

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Titular

Sim

Sim

8

É a impressão que tenho, apesar de não acompanhar em detalhes os meandros da gerência.

8

Eu não teria sugestão a fazer.

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

10

Sempre fui muito bem informado em tempo hábil.

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

10

14



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

Sim.

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

10

Sim.

10

Sim.

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

10

Sim.

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

8

Sim.

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

8

Sim.

15



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

Aperfeiçoar  a comunicação das ações da EE junto ao comitê. Principalmente dos andamento 

dos projetos e aplicação dos recursos da cobrança pelo uso da água. Dar mais transparência.

10

Sim.

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

8

Penso que sim.

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.

16



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 6

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Titular

Sim

Sim

7

0

7

0

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

6

0

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

9

17



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

0

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

6

0

6

0

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

6

0

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

6

0

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

7

0

18



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

Deixando de propor/contratar empresas de consultoria para elaborar "estudos, diagnósticos, 

levantamentos" na bacia e investir melhor o dinheiro da cobrança em propostas/projetos 

práticos, a fim de, otimizar  a pouca quantidade de recursos que originariamente deveriam ser 

destinados a revitalização da bacia.

7

0

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

7

0

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 7

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Titular

Sim

Sim

9

0

9

0

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

10

0

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

10

20



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

0

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

10

0

10

0

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

10

0

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

9

0

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

10

0
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

Explicando sempre para os membros do comit^, principalmente dos Sub Comitês qual é o 

papel da AGB em todo o processo.

10

0

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

8

0

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 8

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Suplente

Sim

Sim

7

0

7

0

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

8

0

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

0
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

Não tenho acompanhado esse trabalho.

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

7

0

8

0

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

8

0

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

6

0

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

6

0

24



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

Talvez capacitando melhor seus funcionários.

9

0

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

7

0

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 9

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Titular

Sim

Sim

10

0

10

0

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

9

O que é enviado pelo correio costuma chegar atrasado. 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

10
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

0

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

10

0

10

0

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

10

0

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

10

0

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

10

0
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

Aumentando o numero de funcionários qualificados.

10

0

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

10

0

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 10

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Titular

Não

Sim

5

Os critérios para a escolha do investimento não são tão claros.

5

Falta corpo técnico

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

2

Recebo as vezes convocações com dois dias de antecedência. 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

6
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

0

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

7

0

4

Quantidade insuficiente de profissionais.

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

7

0

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

6

0

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

5

0
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

Poderia procurar mais ações conjuntas, de forma a aumentar a transparencia das atividades 

envolvidas entre as entidades.

5

Nuca recebi um balancete com informações deste recurso.

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

7

0

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 11

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Titular

Sim

Sim

9

A nota é 9 porque tudo pode melhorar, porque seria 10 pelo merecimento

9

Mesma justificativa anterior.

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

10

Religiosamente. Aqiui a nota é 10 porque não tem mais nada para melhorar.

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

9
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

Item resolvido pela AGB PEIXE VIVO com bastante competência.

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

9

Participo das câmaras técnicas do CBH VELHAS e todo estes itens são tratados com 

competência e eficiência.

9

Ver justificativa anterior.

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

9

Ver justificativa 2.5.

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

9

Não percebo a realização desta questão claramente, porque os assuntos nesta dimensão são 

tratados mais com a diretoria. Mas, pelo conjunto da performance da AGB  a avaliação segue 

o mesmo ritmo.

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

9

Entendo que sim.
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

0

10

Acho a AGB perfeita neste quesito.

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

9

Este é um ítem de responsabilidade tanto da AGB quanto do CBH como do próprio sistema. 

Entendo que de um modo geral a questão colocada tem muito bom andamento. 

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 12

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Suplente

Sim

Sim

9

0

9

0

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

10

0

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

10
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

0

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

10

0

10

0

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

10

0

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

10

0

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

9

0
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

As formas de atuação hoje podem ser consideradas suficientes para um bom desenvolvimento 

das ações do Cômitê, no entanto, isso pode sempre ser melhorado.

Essa é uma discussão que pode ser feita nas reuniões conjuntas as diretorias.

10

0

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

10

0

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 13

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Titular

Sim

Sim

9

0

8

0

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

8

0

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

9
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

0

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

8

0

9

0

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

8

0

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

7

0

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

7

0
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

Propondo, proativamente, manter reuniões periódicas (bimensais) com a Diretoria Ampliada do 

CBH-Velhas, como forma de compartilhar, com todos os membros e setores, as questões 

centrais e nucleares relacionadas aos trabalhos da Agência e do Comitê.

9

0

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

9

0

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 14

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Suplente

Sim

Sim

10

Pelas informações de que disponho , sim .

8

Talvez fosse necessário ampliar a equipe técnica .

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

10

0

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

10
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

0

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

10

0

10

0

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

10

0

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

8

Apresentar propostas ou se antecipar aos problemas dentro de seu espaço de competência . 

Não cabe á Agência se sobrepor ás atribuições do Comitê e de sua Diretoria .

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

10

0
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

A melhoria depende depende da melhor interação Comitê / Agência .

10

0

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

10

0

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 15

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Suplente

Não

Não

4

0

5

0

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

5

0

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

5
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

0

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

5

0

5

0

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

5

0

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

5

0

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

5

0
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

.

5

0

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

6

0

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 16

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Titular

Sim

Sim

9

Entendo que o CBH é que pauta a AGB com relação a realizar os gastos dos recursos da 

cobrança, dessa forma os indicativos de projetos são atendidos dentro dos prazos 

estabelecidos pelos editais. Se o CBH não demanda não tem gastos. Por outro lado existem 

conflitos quanto à operação do dia a dia do CBH com a liberação de diárias e outros gastos 

7

A AGB foi criada para ser uma gestora de projetos e propositora de ações necessárias à 

melhoria da qualidade e quantidade de água na bacia. Nesse sentido entendo que a AGB 

carece de dois técnicos de planejamento para realizar e propor estudos que complementem e 

realizem ações do plano da bacia. Por outro lado por ser uma entidade gestora de projetos 

carece de 2 técnicos com experiência em execução e controle de projetos. Penso que o corpo 

técnico acrescido de mais 4 técnicos como o especificados, as demais ações podem ser 

realizadas por terceiros contratados por licitação.

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

10

S esforçam para que isto aconteça, mas dependem muito das decisões do CBH pois o 

calendário é de responsabilidade do CBH.

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

10
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

No CBH Velhas existe um experiência interessante que é a contratação de uma equipe com 

expertise para realizar essa função que dá bons resultados.

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

9

0

7

A justificativa apresentada no item 2.2 é também representativa para essa questão.

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

9

A meu ver sim. São seguros quanto às suas responsabilidades, principalmente no que tange à 

administração dos recursos. Chegam a ser até chatos nessa questão.

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

7

Esse é um quesito que me incomoda mais nesse processo da relação CBH X AGB. A meu ver 

a AGB possui duas funções principais: 1) ser propositiva de ações ao CBH, baseado no plano 

da bacia e na execução das ações em termos de resultado positivo ou negativo. 2) no 

segundo momento, com as propostas aprovadas pelo CBH, a função é executiva na realização 

das ações aprovadas. Na minha opinião a AGB ainda peca no quesito de elaboração de 

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

7

No meu entender sim, mas com ressalvas conforme a justificativa do item anterior. 
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

Essa não é uma questão que seja unicamente de responsabilidade da AGB. Essa questão se 

refere a um relacionamento entre instituições que atuam dentro de um sistema. Nesse sentido 

esse relacionamento tem de incluir o IGAM e o próprio CBH. Existe reciprocidade nessa 

relação que muitas vezes não depende só da AGB. Como estabelecer uma relação 

harmoniosa entre três entidades em que duas delas possuem um contrato de serviço (IGAM e 

AGB) e o CBH participa desse processo sem a autoridade de um contrato assinado, mas 

apenas or um define legal? Acredito que a AGB faz o que pode para manter essa relação 

dentro de um nível que possa ser positivo na condução do processo de gestão da bacia.

10

Sim, o site do CBH e o site da própria AGB é completo em termos de informações necessárias 

para o acompanhamento das ações. Quem diz que não é porque não acessam diariamente as 

páginas de um ou de outro.

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

9

A AGB tem consciência de sua responsabilidade na aplicação dos recursos da cobrança e 

toma as providencias necessárias para que a aplicação seja a mais eficiente possível. 

Entretanto, com relação a justificativa dos itens 2.8 e 2.9 acredito que poderia ser melhor.

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 17

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Suplente

Sim

Sim

10

Apesar dos apertos de gerir as demandas com os 7,5% da cobrança a AGB tem dado conta 

do recado.

9

Sempre há o que melhorar.

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

10

0

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

10

50



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

0

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

10

0

10

0

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

10

0

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

10

0

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

9

Algumas demandas propostas pelo PDRH dependem também da tomada de decisão do 

Comitê que às vezes peca por prolongar a decisão.
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

Agir em parceria com o Comitê , ao Igam e aos órgãos governamentais na buscas de recursos 

mais robustos para a efetivação das ações necessárias a realização das ações previstas no 

PDRH.

10

Existe prestação de contas regulares nas plenárias do Comitê.

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

9

O processo metodológico da aplicação do recursos passa também pelas toadas de decisão e 

de construção de procedimentos de acordo com a visão do Comitê e este processo ainda se 

encontra em processo de afinação, podendo melhorar.

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 18

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Titular

Sim

Sim

10

0

10

0

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

10

0

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

10
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

0

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

10

0

10

0

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

10

0

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

10

0

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

10

0

54



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

Considero a atuação da AGB Peixe Vivo bastante satisfatória.

10

0

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

10

0

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
1 - Identificação do Avaliador

Participante 19

Sua participação no Comitê ocorre como Membro:

Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a AGB Peixe Vivo?

Você conhece claramente as competências da AGB Peixe Vivo?

2. Questões Objetivas Relativas à AGB Peixe Vivo.

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela AGB Peixe Vivo?

Justificativa (2.1):

Justificativa (2.2):

Justificativa (2.3):

2.2. A estrutura organizacional da AGB Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Titular

Não

Não

9

As solicitações que tenho conhecimento forma entregues no prazo solicitado e de forma 

satisfatória.

10

A estrutura existente e adequada.

2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

10

0

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 

9
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Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo
Justificativa (2.4):

Justificativa (2.5):

Justificativa (2.6):

Justificativa (2.7):

Justificativa (2.8):

Justificativa (2.9):

2.6. A AGB Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas demandados 

0

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta ou 

8

0

8

0

2.7. A equipe da AGB Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os problemas 

10

0

2.8. Existe postura proativa da AGB Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

8

0

2.9. A AGB Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas no 

8

0

57



Questionário para fim de Avaliação da AGB Peixe Vivo pelo CBH do Rio das Velhas - 

Resumo

Justificativa (2.10):

Justificativa (2.11):

3. Questão Dissertativa Relativa à AGB Peixe Vivo.

3.1. Como a AGB Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela AGB Peixe Vivo?

0

10

0

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela AGB Peixe Vivo?

8

É necessário aumentar o volume investimentos.

Propõe-se a seguir uma questão dissertativa, com a intenção de identificar as expectativas dos 

membros do Comitê em relação à AGB Peixe Vivo de modo a permitir explicitar críticas e 

sugestões para o aprimoramento das atividades realizadas.
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