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Carimbo de data/hora 
11/9/2020 4:23:25 PM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 1 
 
Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:
Suplente 
 
Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo?
Não 
 
Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo?
Não 
 
2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma 
7 
 
Justificativa (2.1.) 
A Agência se empenha para dar suporte ao Comitê, me parece que falta uma orientação mais 
precisa sobre como enfrentar o não repasse de recursos do estado e falta, a meu ver, uma 
explicação mais clara aos membros do Comitê sobre o papel da Peixe Vivo. Isso qualificaria a 
atuação dos membros do Comitê. 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
7 
 
Justificativa (2.2.) 
Coloquei uma pontuação a partir de impressões, sem clareza. Falta clareza de informações 
para responder melhor essa questão.
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
10 
 
Justificativa (2.3.) 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
10 
 
Justificativa (2.4.) 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
10 
 
Justificativa (2.5.) 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
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Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 

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

A Agência se empenha para dar suporte ao Comitê, me parece que falta uma orientação mais 
precisa sobre como enfrentar o não repasse de recursos do estado e falta, a meu ver, uma 

bros do Comitê sobre o papel da Peixe Vivo. Isso qualificaria a 
 

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

Coloquei uma pontuação a partir de impressões, sem clareza. Falta clareza de informações 
para responder melhor essa questão. 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 

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

e Desenvolvimento Sustentável 

 

1 

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

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

A Agência se empenha para dar suporte ao Comitê, me parece que falta uma orientação mais 
precisa sobre como enfrentar o não repasse de recursos do estado e falta, a meu ver, uma 

bros do Comitê sobre o papel da Peixe Vivo. Isso qualificaria a 

a Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

Coloquei uma pontuação a partir de impressões, sem clareza. Falta clareza de informações 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

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

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

esolver os problemas 
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demandados e de superar os obstáculos?
7 

Justificativa (2.6.) 
Há competência, me parece que limitações existem para superar obstáculos.
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
7 
 
Justificativa (2.7.) 
Tenho dúvidas 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
6 
 
Justificativa (2.8.) 
Me parece que a pró atividade pode ser estimulada ou otimizada.
 
2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?
10 
 
Justificativa (2.9.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da 

 

A meu ver, seria interessante um seminário ou outro tipo de evento a ser pensado para que a Agência seja 
melhor apresentada e compreendida pelos membros do Comitê. Além disso, pensar junto com os comitês 
formas de captação de recursos ou de enfrentamento dos problemas financeiros. Hoje os comitês, me 
referencio pelo CBH Rio Pará, estão praticamente inoperantes por falta de recursos. Vam
funcionando assim? Como enfrentar o não repasse por parte do estado? Como buscar outras fontes? 
Podem ser elaborados projetos via Comitês ou via Agência para captar recursos? E as áreas de conflito 
que deveriam estar sendo administradas pelos
paradas sem mediação e sem solução enquanto a crise hídrica só piora e o uso da água é feito de forma 
abusiva e lesiva ao meio ambiente? A orientação e mediação junto aos produtores que utilizam os 
recursos hídricos contiuará sem acontecer? O plantio de eucaliptos continuará acontecendo sem uma 
solução e sem alternativas? As nascentes continuarão desprotegidas? Os planos de recursos hídricos, 
material denso e completo produzido, continuarão como documentos 
que faço para que a Agência Peixe Vivo e os Comitês avaliem as alternativas. Hoje vejo os Comitês, me 
referencio no CBH Rio Pará , como uma formalidade apenas, sem plano de ação, sem vislumbrar 
alternativas, sem disposição para encontrar saídas possíveis. Lamentáve!
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demandados e de superar os obstáculos? 

limitações existem para superar obstáculos. 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 

2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 

Me parece que a pró atividade pode ser estimulada ou otimizada. 

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
A meu ver, seria interessante um seminário ou outro tipo de evento a ser pensado para que a Agência seja 

ndida pelos membros do Comitê. Além disso, pensar junto com os comitês 
formas de captação de recursos ou de enfrentamento dos problemas financeiros. Hoje os comitês, me 
referencio pelo CBH Rio Pará, estão praticamente inoperantes por falta de recursos. Vam
funcionando assim? Como enfrentar o não repasse por parte do estado? Como buscar outras fontes? 
Podem ser elaborados projetos via Comitês ou via Agência para captar recursos? E as áreas de conflito 
que deveriam estar sendo administradas pelos Comitês, com suporte da Peixe Vivo, vão continuar 
paradas sem mediação e sem solução enquanto a crise hídrica só piora e o uso da água é feito de forma 
abusiva e lesiva ao meio ambiente? A orientação e mediação junto aos produtores que utilizam os 

s hídricos contiuará sem acontecer? O plantio de eucaliptos continuará acontecendo sem uma 
solução e sem alternativas? As nascentes continuarão desprotegidas? Os planos de recursos hídricos, 
material denso e completo produzido, continuarão como documentos de gaveta? São algumas perguntas 
que faço para que a Agência Peixe Vivo e os Comitês avaliem as alternativas. Hoje vejo os Comitês, me 
referencio no CBH Rio Pará , como uma formalidade apenas, sem plano de ação, sem vislumbrar 

para encontrar saídas possíveis. Lamentáve! 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

2 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 

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

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo? 

Bacia? 
A meu ver, seria interessante um seminário ou outro tipo de evento a ser pensado para que a Agência seja 

ndida pelos membros do Comitê. Além disso, pensar junto com os comitês 
formas de captação de recursos ou de enfrentamento dos problemas financeiros. Hoje os comitês, me 
referencio pelo CBH Rio Pará, estão praticamente inoperantes por falta de recursos. Vamos prosseguir 
funcionando assim? Como enfrentar o não repasse por parte do estado? Como buscar outras fontes? 
Podem ser elaborados projetos via Comitês ou via Agência para captar recursos? E as áreas de conflito 

Comitês, com suporte da Peixe Vivo, vão continuar 
paradas sem mediação e sem solução enquanto a crise hídrica só piora e o uso da água é feito de forma 
abusiva e lesiva ao meio ambiente? A orientação e mediação junto aos produtores que utilizam os 

s hídricos contiuará sem acontecer? O plantio de eucaliptos continuará acontecendo sem uma 
solução e sem alternativas? As nascentes continuarão desprotegidas? Os planos de recursos hídricos, 

de gaveta? São algumas perguntas 
que faço para que a Agência Peixe Vivo e os Comitês avaliem as alternativas. Hoje vejo os Comitês, me 
referencio no CBH Rio Pará , como uma formalidade apenas, sem plano de ação, sem vislumbrar 
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Carimbo de data/hora 
11/9/2020 4:43:36 PM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 2 
 
Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:
Titular 
 
Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo?
Não 
 
Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma 
9 
 
Justificativa (2.1.) 
Sim 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
8 
 
Justificativa (2.2.) 
Sim 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
10 
 
Justificativa (2.3.) 
Sempre 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
9 
 
Justificativa (2.4.) 
Muito 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
9 
 
Justificativa (2.5.) 
Sim 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
9 
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Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 

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

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

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

1 

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

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

a Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

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

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

esolver os problemas 
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Justificativa (2.6.) 
Sim 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
9 
 
Justificativa (2.7.) 
Sim 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
9 
 
Justificativa (2.8.) 
Sim 
 
2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?
8 
 
Justificativa (2.9.) 
Sim 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da 

 

Devido à pandemia, reuniões on-line poderiam ser realizadas com mais frequencia.
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Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 

2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
line poderiam ser realizadas com mais frequencia. 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

2 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 

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

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo? 

Bacia? 
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Carimbo de data/hora 
11/9/2020 4:52:50 PM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 3 
 
Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:
Titular 
 
Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo?
Não 
 
Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma 
10 
 
Justificativa (2.1.) 
Estou no comite há pouco tempo, não tenho como avaliar.
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
10 
 
Justificativa (2.2.) 
Estou no comite há pouco tempo, não tenho como avaliar.
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
10 
 
Justificativa (2.3.) 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
10 
 
Justificativa (2.4.) 
Estou no comite há pouco tempo, não tenho como avaliar.
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
10 
 
Justificativa (2.5.) 
Estou no comite há pouco tempo, não tenho como avaliar.
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
10 
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Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 

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

Estou no comite há pouco tempo, não tenho como avaliar. 

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

Estou no comite há pouco tempo, não tenho como avaliar. 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 

Estou no comite há pouco tempo, não tenho como avaliar. 

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 

Estou no comite há pouco tempo, não tenho como avaliar. 

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

1 

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

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

a Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

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

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

esolver os problemas 
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Justificativa (2.6.) 
Estou no comite há pouco tempo, não tenho como avaliar.
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
10 
 
Justificativa (2.7.) 
Estou no comite há pouco tempo, não tenho como avaliar.
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
10 
 
Justificativa (2.8.) 
Estou no comite há pouco tempo, não tenho como avaliar.
 
2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?
10 
 
Justificativa (2.9.) 
Estou no comite há pouco tempo, não tenho como avaliar.
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da 

 

Estou no comite há pouco tempo, não tenho como aval
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uco tempo, não tenho como avaliar. 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 

Estou no comite há pouco tempo, não tenho como avaliar. 

2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 

Estou no comite há pouco tempo, não tenho como avaliar. 

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?

Estou no comite há pouco tempo, não tenho como avaliar. 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
Estou no comite há pouco tempo, não tenho como avaliar. 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

2 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 

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

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo? 

Bacia? 



Governo do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado de Meio Ambiente

Instituto Mineiro de Gestão das Águas

 

Contrato de Gestão Igam/

Form

 

 

Carimbo de data/hora 
11/10/2020 10:28:38 AM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 4 
 
Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:
Titular 
 
Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma 
8 
 
Justificativa (2.1.) 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
8 
 
Justificativa (2.2.) 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
10 
 
Justificativa (2.3.) 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
8 
 
Justificativa (2.4.) 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
9 
 
Justificativa (2.5.) 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
9 

Justificativa (2.6.) 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 

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

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

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

1 

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

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

a Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

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

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

esolver os problemas 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
10 
 
Justificativa (2.7.) 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
8 
 
Justificativa (2.8.) 
 
2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?
10 
 
Justificativa (2.9.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da 

 

Acredito que a atuação da Agência Peixe Vivo é exemplar e desenvolvida com muito profissionalismo. O 
que está dificultando, e muito a eficiência, a eficácia e a efetividade do CBH do Rio Pará
recursos financeiros. 
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 

2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
Acredito que a atuação da Agência Peixe Vivo é exemplar e desenvolvida com muito profissionalismo. O 
que está dificultando, e muito a eficiência, a eficácia e a efetividade do CBH do Rio Pará

e Desenvolvimento Sustentável 

 

2 

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

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo? 

Bacia? 
Acredito que a atuação da Agência Peixe Vivo é exemplar e desenvolvida com muito profissionalismo. O 
que está dificultando, e muito a eficiência, a eficácia e a efetividade do CBH do Rio Pará é a falta de 
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Carimbo de data/hora 
11/10/2020 4:26:08 PM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 5 
 
Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:
Suplente 
 
Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma 
10 
 
Justificativa (2.1.) 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
10 
 
Justificativa (2.2.) 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
10 
 
Justificativa (2.3.) 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
10 
 
Justificativa (2.4.) 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
10 
 
Justificativa (2.5.) 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
10 

Justificativa (2.6.) 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 

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

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

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

1 

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

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

a Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

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

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

esolver os problemas 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
10 
 
Justificativa (2.7.) 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
10 
 
Justificativa (2.8.) 
 
2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?
10 
 
Justificativa (2.9.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da 

 

Se não ouvesse contigenciamento dos recursos da cobrança pelo uso da agua.
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 

2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
Se não ouvesse contigenciamento dos recursos da cobrança pelo uso da agua. 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

2 

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

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo? 

Bacia? 
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Carimbo de data/hora 
11/10/2020 6:50:05 PM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 6 
 
Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:
Titular 
 
Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma 
10 
 
Justificativa (2.1.) 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
10 
 
Justificativa (2.2.) 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
10 
 
Justificativa (2.3.) 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
10 
 
Justificativa (2.4.) 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
10 
 
Justificativa (2.5.) 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
10 

Justificativa (2.6.) 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 

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

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

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

1 

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

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

a Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

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

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

esolver os problemas 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
10 
 
Justificativa (2.7.) 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
10 
 
Justificativa (2.8.) 
 
2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?
10 
 
Justificativa (2.9.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da 

 

Sem sugestões 
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 

2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?

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

e Desenvolvimento Sustentável 

 

2 

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

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo? 

Bacia? 
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Carimbo de data/hora 
11/11/2020 9:32:52 AM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 7 
 
Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:
Titular 
 
Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma 
9 
 
Justificativa (2.1.) 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
9 
 
Justificativa (2.2.) 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
10 
 
Justificativa (2.3.) 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
10 
 
Justificativa (2.4.) 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
10 
 
Justificativa (2.5.) 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
9 

Justificativa (2.6.) 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 

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

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

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

1 

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

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

a Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

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

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

esolver os problemas 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
9 
 
Justificativa (2.7.) 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
9 
 
Justificativa (2.8.) 
 
2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?
9 
 
Justificativa (2.9.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da 

 

No meu entendimento acho a atuação satisfatória.
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 

2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
No meu entendimento acho a atuação satisfatória. 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

2 

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

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo? 

Bacia? 
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Carimbo de data/hora 
11/11/2020 12:27:25 PM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 8 
 
Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:
Titular 
 
Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo?
Não 
 
Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma 
10 
 
Justificativa (2.1.) 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
10 
 
Justificativa (2.2.) 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
8 
 
Justificativa (2.3.) 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
8 
 
Justificativa (2.4.) 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
9 
 
Justificativa (2.5.) 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
10 

Justificativa (2.6.) 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 

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

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

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

1 

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

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

a Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

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

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

esolver os problemas 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
10 
 
Justificativa (2.7.) 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
10 
 
Justificativa (2.8.) 
 
2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?
10 
 
Justificativa (2.9.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da 

 

Sendo a mesma gestora do recurso adquirido pela cobrança do uso da água, e não o Gove
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 

2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
Sendo a mesma gestora do recurso adquirido pela cobrança do uso da água, e não o Gove

e Desenvolvimento Sustentável 

 

2 

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

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo? 

Bacia? 
Sendo a mesma gestora do recurso adquirido pela cobrança do uso da água, e não o Governo Estadual 
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Carimbo de data/hora 
11/11/2020 2:31:48 PM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 9 
 
Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:
Suplente 
 
Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma 
9 
 
Justificativa (2.1.) 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
9 
 
Justificativa (2.2.) 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
9 
 
Justificativa (2.3.) 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
9 
 
Justificativa (2.4.) 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
9 
 
Justificativa (2.5.) 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
9 

Justificativa (2.6.) 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 

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

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

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

1 

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

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

a Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

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

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

esolver os problemas 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 



Governo do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado de Meio Ambiente

Instituto Mineiro de Gestão das Águas

 

Contrato de Gestão Igam/

Form

 

 

problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
9 
 
Justificativa (2.7.) 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
9 
 
Justificativa (2.8.) 
 
2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?
9 
 
Justificativa (2.9.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da 

 

Agora, após o primeiro mandato da diretoria, foi repassado os primeiros recursos financeiros para 
desenvolvimento de ações. Portanto poderei opinar após a aprovação de propostas.
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 

2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
Agora, após o primeiro mandato da diretoria, foi repassado os primeiros recursos financeiros para 
desenvolvimento de ações. Portanto poderei opinar após a aprovação de propostas.

e Desenvolvimento Sustentável 

 

2 

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

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo? 

Bacia? 
Agora, após o primeiro mandato da diretoria, foi repassado os primeiros recursos financeiros para 
desenvolvimento de ações. Portanto poderei opinar após a aprovação de propostas. 
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Carimbo de data/hora 
11/12/2020 8:42:52 AM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 10 
 
Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:
Titular 
 
Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo?
Não 
 
Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo?
Não 
 
2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma 
8 
 
Justificativa (2.1.) 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
8 
 
Justificativa (2.2.) 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
9 
 
Justificativa (2.3.) 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
8 
 
Justificativa (2.4.) 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
9 
 
Justificativa (2.5.) 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
8 

Justificativa (2.6.) 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 

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

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

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

1 

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

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

a Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

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

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

esolver os problemas 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
8 
 
Justificativa (2.7.) 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
8 
 
Justificativa (2.8.) 
 
2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?
8 
 
Justificativa (2.9.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da 

 

Mantendo a mesma postura de sempre
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 

2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
Mantendo a mesma postura de sempre 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

2 

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

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo? 

Bacia? 
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Carimbo de data/hora 
11/12/2020 4:33:05 PM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 11 
 
Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:
Titular 
 
Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo?
Não 
 
Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo?
Não 
 
2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma 
10 
 
Justificativa (2.1.) 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
10 
 
Justificativa (2.2.) 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
10 
 
Justificativa (2.3.) 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
10 
 
Justificativa (2.4.) 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
10 
 
Justificativa (2.5.) 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
10 

Justificativa (2.6.) 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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CBH Pará - 2020 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 

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

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

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

1 

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

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

a Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

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

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

esolver os problemas 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
10 
 
Justificativa (2.7.) 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
10 
 
Justificativa (2.8.) 
 
2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?
10 
 
Justificativa (2.9.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da 
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CBH Pará - 2020 

problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 

2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?

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

e Desenvolvimento Sustentável 

 

2 

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

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo? 

Bacia? 
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Carimbo de data/hora 
11/16/2020 4:38:44 PM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 12 
 
Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:
Suplente 
 
Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma 
9 
 
Justificativa (2.1.) 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
9 
 
Justificativa (2.2.) 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
9 
 
Justificativa (2.3.) 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
10 
 
Justificativa (2.4.) 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
9 
 
Justificativa (2.5.) 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
8 

Justificativa (2.6.) 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 

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

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

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

1 

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

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

a Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

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

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

esolver os problemas 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
9 
 
Justificativa (2.7.) 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
10 
 
Justificativa (2.8.) 
 
2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?
8 
 
Justificativa (2.9.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da 

 

Continuar com atuação e  interesse em comum 
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 

2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
Continuar com atuação e  interesse em comum com os comitês 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

2 

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

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo? 

Bacia? 
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Carimbo de data/hora 
12/3/2020 10:29:15 AM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 13 
 
Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:
Titular 
 
Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo?
Não 
 
2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma 
10 
 
Justificativa (2.1.) 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
10 
 
Justificativa (2.2.) 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
10 
 
Justificativa (2.3.) 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
10 
 
Justificativa (2.4.) 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
10 
 
Justificativa (2.5.) 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
10 

Justificativa (2.6.) 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 

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

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

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

1 

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

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

a Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

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

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

esolver os problemas 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
10 
 
Justificativa (2.7.) 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
10 
 
Justificativa (2.8.) 
 
2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?
10 
 
Justificativa (2.9.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da 
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 

2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?

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

e Desenvolvimento Sustentável 

 

2 

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

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo? 

Bacia? 
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Carimbo de data/hora 
12/3/2020 1:32:07 PM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 14 
 
Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:
Titular 
 
Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo?
Não 
 
Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo?
Não 
 
2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma 
8 
 
Justificativa (2.1.) 
Sim 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
8 
 
Justificativa (2.2.) 
Sim 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
9 
 
Justificativa (2.3.) 
Sim 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
8 
 
Justificativa (2.4.) 
Sim 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
9 
 
Justificativa (2.5.) 
sim 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
8 
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Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 

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

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

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

1 

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

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

a Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

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

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

esolver os problemas 
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Justificativa (2.6.) 
sim 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
8 
 
Justificativa (2.7.) 
sim 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
8 
 
Justificativa (2.8.) 
sim 
 
2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?
8 
 
Justificativa (2.9.) 
sim 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da 

 

Continuando mantendo a mesma postura profissional
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Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 

2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
Continuando mantendo a mesma postura profissional 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

2 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 

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

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo? 

Bacia? 
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Carimbo de data/hora 
12/7/2020 10:19:00 AM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 15 
 
Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:
Titular 
 
Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo?
Não 
 
Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo?
Não 
 
2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma 
9 
 
Justificativa (2.1.) 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
9 
 
Justificativa (2.2.) 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
9 
 
Justificativa (2.3.) 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
9 
 
Justificativa (2.4.) 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
9 
 
Justificativa (2.5.) 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
9 

Justificativa (2.6.) 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 

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

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

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

1 

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

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

a Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

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

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

esolver os problemas 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
9 
 
Justificativa (2.7.) 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
9 
 
Justificativa (2.8.) 
 
2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?
9 
 
Justificativa (2.9.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da 

 

Boa atuação 
 
 

 
 

 

Governo do Estado de Minas Gerais 

ria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

Contrato de Gestão Igam/AGB Peixe Vivo nº 001/2016 

Formulário de Avaliação Indicador 5A 

CBH Pará - 2020 

problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 

2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?

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

e Desenvolvimento Sustentável 

 

2 

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

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo? 

Bacia? 
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Carimbo de data/hora 
12/9/2020 12:04:13 PM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 16 
 
Sua Participação no Comitê ocorre como Membro:
Titular 
 
Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo?
Sim 
 
2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma 
9 
 
Justificativa (2.1.) 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
9 
 
Justificativa (2.2.) 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
10 
 
Justificativa (2.3.) 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
9 
 
Justificativa (2.4.) 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
9 
 
Justificativa (2.5.) 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
10 

Justificativa (2.6.) 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 

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

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

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 

2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 

2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

1 

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

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

a Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

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

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

esolver os problemas 

Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
10 
 
Justificativa (2.7.) 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
10 
 
Justificativa (2.8.) 
 
2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?
10 
 
Justificativa (2.9.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da 

 

Em minha opinião hoje, para o que é demandado pelo Comitê a Agência atende perfeitamente, 
demonstrando clareza, objetividade e buscando sempre a participação conjunta
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problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 

2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial? 

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo?

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
Em minha opinião hoje, para o que é demandado pelo Comitê a Agência atende perfeitamente, 
demonstrando clareza, objetividade e buscando sempre a participação conjunta. 

e Desenvolvimento Sustentável 

 

2 

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

2.9. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe Vivo? 

Bacia? 
Em minha opinião hoje, para o que é demandado pelo Comitê a Agência atende perfeitamente, 


