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Carimbo de data/hora 
11/9/2020 4:05:26 PM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 1 
 
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.) 
Dado o pequeno número de funcionários, mesmo assim considero satisfatória .
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
10 
 
Justificativa (2.2.) 
sempre tem sido atendidos, os níveis das Plenárias, das Reuniões de Câmara Tecnica, 
SCBHs, Eventos de SCBHs, demais eventos, tem s
 
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 
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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?

Dado o pequeno número de funcionários, mesmo assim considero satisfatória . 

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

sempre tem sido atendidos, os níveis das Plenárias, das Reuniões de Câmara Tecnica, 
SCBHs, Eventos de SCBHs, demais eventos, tem sido elogiados sempre. 

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? 

ria de Estado de Meio Ambiente 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 

sempre tem sido atendidos, os níveis das Plenárias, das Reuniões de Câmara Tecnica, 

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.) 
 
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.) 
 
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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
10 
 
Justificativa (2.9.) 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.10.) 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.11.) 
Pela a AGB sim, mas a maior reclamação que temos é até relativo a forma de contratação 
atual, que carece de estruturação legal por parte da Assembleia Legislativa, por iniciativa do 
Estado, a atual lei 8666/93, é uma lei que criou diversos vícios, entraves e burocracia que 
atrapalham o andamento e real eficiência na aplicação dos recursos públicos. a alternativa 
que vemos, seria criar um banco de dados de preço de referência, podendo a empresa ofertar 
até acima desse, desde que justificados as complexidades ou possível desatualização dos 
preços de referência, ou então potencializar os existentes e legalizá
papel, no caso da SETOP e CAIXA entre outros. da forma como está, por mais vontade e 
capacidade que se tenha, acaba fazendo coisas superfaturadas como tem sido, e não dá pra 
culpar a AGB por inércia dos Governos Federais e Estaduais nesse caso.
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

Aí depende não só da AGB, mas principalmente do Estado, em não contingenciar os recursos e atualizar o 
cadastro de usuários dos recursos hídricos para haver a arrecadação real na Bacia, dado que com um 
cadastro de 2010, já é necessário cadastrar os diversos empreendimentos sem autorização e outorga na 
Bacia 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

Pela a AGB sim, mas a maior reclamação que temos é até relativo a forma de contratação 
atual, que carece de estruturação legal por parte da Assembleia Legislativa, por iniciativa do 

lei que criou diversos vícios, entraves e burocracia que 
atrapalham o andamento e real eficiência na aplicação dos recursos públicos. a alternativa 
que vemos, seria criar um banco de dados de preço de referência, podendo a empresa ofertar 

desde que justificados as complexidades ou possível desatualização dos 
preços de referência, ou então potencializar os existentes e legalizá-los para cumprir esse 
papel, no caso da SETOP e CAIXA entre outros. da forma como está, por mais vontade e 

de que se tenha, acaba fazendo coisas superfaturadas como tem sido, e não dá pra 
culpar a AGB por inércia dos Governos Federais e Estaduais nesse caso. 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
Aí depende não só da AGB, mas principalmente do Estado, em não contingenciar os recursos e atualizar o 

dastro de usuários dos recursos hídricos para haver a arrecadação real na Bacia, dado que com um 
cadastro de 2010, já é necessário cadastrar os diversos empreendimentos sem autorização e outorga na 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

Pela a AGB sim, mas a maior reclamação que temos é até relativo a forma de contratação 
atual, que carece de estruturação legal por parte da Assembleia Legislativa, por iniciativa do 

lei que criou diversos vícios, entraves e burocracia que 
atrapalham o andamento e real eficiência na aplicação dos recursos públicos. a alternativa 
que vemos, seria criar um banco de dados de preço de referência, podendo a empresa ofertar 

desde que justificados as complexidades ou possível desatualização dos 
los para cumprir esse 

papel, no caso da SETOP e CAIXA entre outros. da forma como está, por mais vontade e 
de que se tenha, acaba fazendo coisas superfaturadas como tem sido, e não dá pra 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
Aí depende não só da AGB, mas principalmente do Estado, em não contingenciar os recursos e atualizar o 

dastro de usuários dos recursos hídricos para haver a arrecadação real na Bacia, dado que com um 
cadastro de 2010, já é necessário cadastrar os diversos empreendimentos sem autorização e outorga na 
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Carimbo de data/hora 
11/9/2020 4:10:06 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?
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 

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 003/2017 

Formulário de Avaliação Indicador 5A 

CBH Velhas - 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 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
6 
 
Justificativa (2.9.) 
Na verdade, as agências de bacia têm somente a função de dar o suporte técnico e 
administrativo aos CBHs, esses sim, responsáveis pelos respectivos planos. Ou seja, a 
agência nem tem atribuição de executar de forma independente as ações previstas no pla
apesar de ter dado um bom apoio para que essas atividades ocorram.
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
8 
 
Justificativa (2.10.) 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
8 
 
Justificativa (2.11.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

Se aperfeiçoar, ainda mais, na difícil tarefa de trazer de forma simples para a plenária as informações 
sobre todas as ações desenvolvidas na bacia do Velhas e sobre os recursos financ
forma que o grupo possa estar cada vez mais envolvido.
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

Na verdade, as agências de bacia têm somente a função de dar o suporte técnico e 
administrativo aos CBHs, esses sim, responsáveis pelos respectivos planos. Ou seja, a 
agência nem tem atribuição de executar de forma independente as ações previstas no pla
apesar de ter dado um bom apoio para que essas atividades ocorram. 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
Se aperfeiçoar, ainda mais, na difícil tarefa de trazer de forma simples para a plenária as informações 
sobre todas as ações desenvolvidas na bacia do Velhas e sobre os recursos financeiros do Comitê de 
forma que o grupo possa estar cada vez mais envolvido. 

ria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Na verdade, as agências de bacia têm somente a função de dar o suporte técnico e 
administrativo aos CBHs, esses sim, responsáveis pelos respectivos planos. Ou seja, a 
agência nem tem atribuição de executar de forma independente as ações previstas no plano, 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
Se aperfeiçoar, ainda mais, na difícil tarefa de trazer de forma simples para a plenária as informações 

eiros do Comitê de 
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Carimbo de data/hora 
11/9/2020 4:13:31 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?
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.) 
Atende bem as solicitações do Comitê
 
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 
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.) 
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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?

Atende bem as solicitações do Comitê 

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? 

ria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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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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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.) 
 
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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
9 
 
Justificativa (2.9.) 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.10.) 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
8 
 
Justificativa (2.11.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

Maior independência na tomada de decisão institucional dos interesses dos usuários d
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
Maior independência na tomada de decisão institucional dos interesses dos usuários d
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
Maior independência na tomada de decisão institucional dos interesses dos usuários de água 
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Carimbo de data/hora 
11/10/2020 6:40:43 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?
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.) 
A GESTÃO DOS PROJETOS HIDROAMBIENTAIS PODERIA SER MAIS INTERATIVA COM 
OS SUBCOMITÊS RESPONDENDO MELHOR AO ANDAMENTO E ENTREGAS
 
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.) 
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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 GESTÃO DOS PROJETOS HIDROAMBIENTAIS PODERIA SER MAIS INTERATIVA COM 
OS SUBCOMITÊS RESPONDENDO MELHOR AO ANDAMENTO E ENTREGAS 

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? 

ria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

A GESTÃO DOS PROJETOS HIDROAMBIENTAIS PODERIA SER MAIS INTERATIVA COM 

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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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.) 
 
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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
9 
 
Justificativa (2.9.) 
ACREDITO QUE HÁ ESFORÇO NESTE SENTIDO PORÉM, POR NÃO DEPENDE
EXCLUSIVAMENTE DA AGÊNCIA,  ACREDITO QUE DEVE SER DADO MAIOR FOCO NOS 
RESULTADOS DAS AÇÕES PREVISTAS E SUAS METAS
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.10.) 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
9 
 
Justificativa (2.11.) 
OBSERVO ALGUMA MOROSIDADE NO ENCAMINHAMENTO DOS PROJETOS 
CAUSANDO DESCOMPASSO COM OS PRAZOS PREVISTOS. O ESTABELECIMENTO DE 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO TAMBÉM PODERIA AJUDAR PARA 
PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS MAIS ESTRATÉGICOS
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

REVISANDO E ACOMPONHANDO AÇÕES ESTRATÉGICAS COM FOCO NOS RESULTADOS
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

ACREDITO QUE HÁ ESFORÇO NESTE SENTIDO PORÉM, POR NÃO DEPENDE
EXCLUSIVAMENTE DA AGÊNCIA,  ACREDITO QUE DEVE SER DADO MAIOR FOCO NOS 
RESULTADOS DAS AÇÕES PREVISTAS E SUAS METAS 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

OBSERVO ALGUMA MOROSIDADE NO ENCAMINHAMENTO DOS PROJETOS 
CAUSANDO DESCOMPASSO COM OS PRAZOS PREVISTOS. O ESTABELECIMENTO DE 

ELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO TAMBÉM PODERIA AJUDAR PARA 
PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS MAIS ESTRATÉGICOS 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
REVISANDO E ACOMPONHANDO AÇÕES ESTRATÉGICAS COM FOCO NOS RESULTADOS

ria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

ACREDITO QUE HÁ ESFORÇO NESTE SENTIDO PORÉM, POR NÃO DEPENDER 
EXCLUSIVAMENTE DA AGÊNCIA,  ACREDITO QUE DEVE SER DADO MAIOR FOCO NOS 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

CAUSANDO DESCOMPASSO COM OS PRAZOS PREVISTOS. O ESTABELECIMENTO DE 
ELEÇÃO E ACOMPANHAMENTO TAMBÉM PODERIA AJUDAR PARA 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
REVISANDO E ACOMPONHANDO AÇÕES ESTRATÉGICAS COM FOCO NOS RESULTADOS 
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Carimbo de data/hora 
11/10/2020 9:07:18 AM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 5 
 
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?
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 

ria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
8 
 
Justificativa (2.9.) 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
9 
 
Justificativa (2.10.) 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
9 
 
Justificativa (2.11.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

O trabalho da AGB Peixe Vivo é muito b
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
O trabalho da AGB Peixe Vivo é muito bom, porém pode melhorar. 
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2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
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Carimbo de data/hora 
11/10/2020 9:26:03 AM 
 
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 
9 
 
Justificativa (2.1.) 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
8 
 
Justificativa (2.2.) 
O valor de 7,5% dos recursos da cobrança não são suficientes para ter uma equipe técnica 
adequada. 
 
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.) 
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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 

O valor de 7,5% dos recursos da cobrança não são suficientes para ter uma equipe técnica 

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? 

ria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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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 

O valor de 7,5% dos recursos da cobrança não são suficientes para ter uma equipe técnica 

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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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.) 
 
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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
8 
 
Justificativa (2.9.) 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.10.) 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
8 
 
Justificativa (2.11.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

Deveria ter uma equipe técnica adequada, mas não é possível face a limita
7,5%) 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
Deveria ter uma equipe técnica adequada, mas não é possível face a limitação de recursos financeiros( 

ria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
ção de recursos financeiros( 
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Carimbo de data/hora 
11/10/2020 1:17:49 PM 
 
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?
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? 
7 
 
Justificativa (2.2.) 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
7 
 
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 
8 
 
Justificativa (2.5.) 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
7 

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 

ria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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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?
7 
 
Justificativa (2.7.) 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
7 
 
Justificativa (2.8.) 
 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
7 
 
Justificativa (2.9.) 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
7 
 
Justificativa (2.10.) 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
7 
 
Justificativa (2.11.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

Investir em projetos e ou ações concretas que realmente mudem a realidade da bacia do Rio das Velhas, 
deve diminuir o dinheiro da cobrança gasto em relatórios, dia
que posteriormente,  ficam inutilizadas e que não geram nenhum benefício concreto para revitalização da 
bacia do Rio das velhas. 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
Investir em projetos e ou ações concretas que realmente mudem a realidade da bacia do Rio das Velhas, 
deve diminuir o dinheiro da cobrança gasto em relatórios, diagnósticos, planos entre outras papeladas, 
que posteriormente,  ficam inutilizadas e que não geram nenhum benefício concreto para revitalização da 
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2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
Investir em projetos e ou ações concretas que realmente mudem a realidade da bacia do Rio das Velhas, 

gnósticos, planos entre outras papeladas, 
que posteriormente,  ficam inutilizadas e que não geram nenhum benefício concreto para revitalização da 
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Carimbo de data/hora 
11/10/2020 10:44:29 PM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 8 
 
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?
Não 
 
2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma 
10 
 
Justificativa (2.1.) 
Cumpre as as obrigações previstas 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
10 
 
Justificativa (2.2.) 
Estrutura organizada e equipada 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
10 
 
Justificativa (2.3.) 
Pontualmente 
 
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.) 
Sempre 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
10 
 
Justificativa (2.5.) 
Sempre 
 
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?

Cumpre as as obrigações previstas no contrato 

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? 
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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.) 
bem  equipada 
 
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.) 
Profissionais preparados 
 
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.) 
Sempre 
 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
10 
 
Justificativa (2.9.) 
Sim 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.10.) 
Todos 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.11.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

Sem sugestão 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
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Carimbo de data/hora 
11/11/2020 11:41:54 AM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 9 
 
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? 
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?
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 
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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?
6 
 
Justificativa (2.8.) 
A AGB na maioria das vezes possui uma atitude de 
ou desenvolver propostas. Acredito que uma das principais funções é de proposição de 
projetos e planos de ação, principalmente voltados para atendimento às diretrizes do
 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
6 
 
Justificativa (2.9.) 
a justificativa da pergunta anterior se aplica, e
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.10.) 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
8 
 
Justificativa (2.11.) 
Aqui merece uma ponderação. A aplicação do recurso é com eficiência, na medida em que 
existe um processo de contratação eficiente e um acompanhamento de execução dos 
projetos contratados de forma sistêmica e sistemática. En
eficiência e eficácia dos projetos para a melhoria da qualidade e da quantidade de água na 
bacia, essa não é a competência da AGB, pois ela é executora das diretrizes emanadas do 
CBH e dos projetos eleitos e aprovados pela p
responsabilidade ser da AGB seria necessário que ela fosse mais propositiva de ações 
lincadas ao Plano e que o CBH respeitasse suas propostas se preocupando mais com a 
fiscalização do plano de trabalho aprovado
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

A relação Agencia/CBH precisa ser melhorada, principalmente com a capacitação dos membros do CBH 
em relação ao Planos de Bacia. Ele é a biblia e não os interesses particulares de grupos encastelados na 
plenária do comitê. Se dizem que o CBH é o parlamento, ele deveria s
depois cobrar a execução das diretrizes. Se assim for a agencia terá de se qualificar tecnicamente para 
apresentar propostas de projetos que materializem as ações definidas no plano da bacia.
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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? 

A AGB na maioria das vezes possui uma atitude de espera das proposições do CBH opinar 
ou desenvolver propostas. Acredito que uma das principais funções é de proposição de 
projetos e planos de ação, principalmente voltados para atendimento às diretrizes do

2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

a justificativa da pergunta anterior se aplica, em complemento, a essa pergunta 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

Aqui merece uma ponderação. A aplicação do recurso é com eficiência, na medida em que 
existe um processo de contratação eficiente e um acompanhamento de execução dos 
projetos contratados de forma sistêmica e sistemática. Entretanto, se o olhar for para a 
eficiência e eficácia dos projetos para a melhoria da qualidade e da quantidade de água na 
bacia, essa não é a competência da AGB, pois ela é executora das diretrizes emanadas do 
CBH e dos projetos eleitos e aprovados pela plenária. Dessa forma, para essa 
responsabilidade ser da AGB seria necessário que ela fosse mais propositiva de ações 
lincadas ao Plano e que o CBH respeitasse suas propostas se preocupando mais com a 
fiscalização do plano de trabalho aprovado 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
cia/CBH precisa ser melhorada, principalmente com a capacitação dos membros do CBH 

em relação ao Planos de Bacia. Ele é a biblia e não os interesses particulares de grupos encastelados na 
plenária do comitê. Se dizem que o CBH é o parlamento, ele deveria se haver em definir diretrizes e 
depois cobrar a execução das diretrizes. Se assim for a agencia terá de se qualificar tecnicamente para 
apresentar propostas de projetos que materializem as ações definidas no plano da bacia.
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2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

espera das proposições do CBH opinar 
ou desenvolver propostas. Acredito que uma das principais funções é de proposição de 
projetos e planos de ação, principalmente voltados para atendimento às diretrizes do 

2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

Aqui merece uma ponderação. A aplicação do recurso é com eficiência, na medida em que 
existe um processo de contratação eficiente e um acompanhamento de execução dos 

tretanto, se o olhar for para a 
eficiência e eficácia dos projetos para a melhoria da qualidade e da quantidade de água na 
bacia, essa não é a competência da AGB, pois ela é executora das diretrizes emanadas do 

responsabilidade ser da AGB seria necessário que ela fosse mais propositiva de ações 
lincadas ao Plano e que o CBH respeitasse suas propostas se preocupando mais com a 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
cia/CBH precisa ser melhorada, principalmente com a capacitação dos membros do CBH 

em relação ao Planos de Bacia. Ele é a biblia e não os interesses particulares de grupos encastelados na 
e haver em definir diretrizes e 

depois cobrar a execução das diretrizes. Se assim for a agencia terá de se qualificar tecnicamente para 
apresentar propostas de projetos que materializem as ações definidas no plano da bacia. 
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Carimbo de data/hora 
11/12/2020 11:43:27 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?
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.) 
A AGENCIA PEIXE VIVO ATUA DE FORMA SINCRONIZADA CO O CBH VELHAS 
ATENDENDO AS DEMANDAS E CUMPRINDO O SEU PAPEL DE AGENCIA EXECUTIVA,
 
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.) 
SAO ENCAMINHADOS POR MEIO POR E
 
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.) 
o COMITE SEMPRE ALCANCA O QUÓRUM ACIMA
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
10 
 
Justificativa (2.5.) 
cUMPREM PERFEITTAMENTE SUAS FUNCOES
 
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?

A AGENCIA PEIXE VIVO ATUA DE FORMA SINCRONIZADA CO O CBH VELHAS 
ATENDENDO AS DEMANDAS E CUMPRINDO O SEU PAPEL DE AGENCIA EXECUTIVA,

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? 

SAO ENCAMINHADOS POR MEIO POR E-MAIL, ATENDENDO A NECESSIDADE.

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

o COMITE SEMPRE ALCANCA O QUÓRUM ACIMA DO NECESSÁRIO 

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

cUMPREM PERFEITTAMENTE SUAS FUNCOES 

2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
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Você conhece o Contrato de Gestão Celebrado entre o Igam e a Agência Peixe Vivo? 

satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 

A AGENCIA PEIXE VIVO ATUA DE FORMA SINCRONIZADA CO O CBH VELHAS 
ATENDENDO AS DEMANDAS E CUMPRINDO O SEU PAPEL DE AGENCIA EXECUTIVA, 

a Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 

as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 

MAIL, ATENDENDO A NECESSIDADE. 

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.) 
SEMPRE ESTAO DISPOSTOS A REUNIR PARA SOLUCIONAR  OS PROBLEMAS
 
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.) 
POSSUI UM CORPO TÉCNICO QUALIFICADO PARA TAL
 
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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
10 
 
Justificativa (2.9.) 
AS VEZES É O COMITE QUE NAO SE ADEQUA
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.10.) 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.11.) 
CONSIDERANDO AS DEMANDAS DO COMITE E DA CAMARA TECN
PLANEJAMENTO 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

UMA GRANDE DIFICULDA É RELATIVA AO ORAMENTO RESTRITO A SUA MANUTENCAO 
CONSIDERANDO O 7,5 DO RECURSO DA COBRANCA NA BACIA DO RIO DAS VELHAS, EXIGIDO 
ESFORCOS PARA O CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES
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SEMPRE ESTAO DISPOSTOS A REUNIR PARA SOLUCIONAR  OS PROBLEMAS

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

POSSUI UM CORPO TÉCNICO QUALIFICADO PARA TAL 

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

2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

AS VEZES É O COMITE QUE NAO SE ADEQUA 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

CONSIDERANDO AS DEMANDAS DO COMITE E DA CAMARA TECNICA DE 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
UMA GRANDE DIFICULDA É RELATIVA AO ORAMENTO RESTRITO A SUA MANUTENCAO 
CONSIDERANDO O 7,5 DO RECURSO DA COBRANCA NA BACIA DO RIO DAS VELHAS, EXIGIDO 
ESFORCOS PARA O CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES 
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SEMPRE ESTAO DISPOSTOS A REUNIR PARA SOLUCIONAR  OS PROBLEMAS 

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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
UMA GRANDE DIFICULDA É RELATIVA AO ORAMENTO RESTRITO A SUA MANUTENCAO 
CONSIDERANDO O 7,5 DO RECURSO DA COBRANCA NA BACIA DO RIO DAS VELHAS, EXIGIDO 
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Carimbo de data/hora 
11/13/2020 9:32:01 AM 
 
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?
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.) 
É necessário a implantação da verdadeira Agência de Bacia previsto em Lei e até hoje não há 
nenhuma no Brasil. 
 
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?
9 

Justificativa (2.6.) 
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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 

É necessário a implantação da verdadeira Agência de Bacia previsto em Lei e até hoje não há 

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? 

ria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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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 

É necessário a implantação da verdadeira Agência de Bacia previsto em Lei e até hoje não há 

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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Há muita demanda. 
 
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.) 
 
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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
9 
 
Justificativa (2.9.) 
Faltam recursos. 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
9 
 
Justificativa (2.10.) 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
9 
 
Justificativa (2.11.) 
Acredito que a burocracia onera os projetos. A automatização de determinados 
procedimentos comuns aos projetos poderia minimizar custos.
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

Acredito que a melhor divulgação de investimentos e previsão de futuros investimentos daria mais 
condições de apresentação de novas proposições por parte dos comitês junto à CTPC.
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

Acredito que a burocracia onera os projetos. A automatização de determinados 
os projetos poderia minimizar custos. 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
Acredito que a melhor divulgação de investimentos e previsão de futuros investimentos daria mais 
condições de apresentação de novas proposições por parte dos comitês junto à CTPC.
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
Acredito que a melhor divulgação de investimentos e previsão de futuros investimentos daria mais 
condições de apresentação de novas proposições por parte dos comitês junto à CTPC. 
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Carimbo de data/hora 
11/13/2020 9:50:16 AM 
 
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?
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.) 
 
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 
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 
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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?
9 
 
Justificativa (2.8.) 
 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
9 
 
Justificativa (2.9.) 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.10.) 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.11.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

A Agência Peixe Vivo presta excelente trabalho técnico ao Comitê dentro de suas práticas. A melhoria 
constante vem de um trabalho bem conduzido e, em consequência, se vê uma atuação comprometida. 
Portanto, melhorar a atuação é manter
sempre atentos aos novos momentos e tecnologias.
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
A Agência Peixe Vivo presta excelente trabalho técnico ao Comitê dentro de suas práticas. A melhoria 
constante vem de um trabalho bem conduzido e, em consequência, se vê uma atuação comprometida. 

nter-se na contínua excelência já demonstrada e na prática já exercida, 
sempre atentos aos novos momentos e tecnologias. 
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2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
A Agência Peixe Vivo presta excelente trabalho técnico ao Comitê dentro de suas práticas. A melhoria 
constante vem de um trabalho bem conduzido e, em consequência, se vê uma atuação comprometida. 

se na contínua excelência já demonstrada e na prática já exercida, 
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Carimbo de data/hora 
11/13/2020 11:09:17 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?
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 

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 003/2017 

Formulário de Avaliação Indicador 5A 

CBH Velhas - 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 
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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?
9 
 
Justificativa (2.8.) 
 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
10 
 
Justificativa (2.9.) 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.10.) 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.11.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

A agência deve reforçar e incrementar sua postura proativa e orie
investimentos e programas menos dispersos, de maior porte e com maior impacto na melhoria ambiental 
da bacia. 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
A agência deve reforçar e incrementar sua postura proativa e orientadora  de forma a buscar propostas de 
investimentos e programas menos dispersos, de maior porte e com maior impacto na melhoria ambiental 
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2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
ntadora  de forma a buscar propostas de 

investimentos e programas menos dispersos, de maior porte e com maior impacto na melhoria ambiental 
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Carimbo de data/hora 
11/30/2020 2:13:05 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?
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 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
10 
 
Justificativa (2.9.) 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.10.) 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.11.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

A Agência Peixe Vivo tem desempenhad
Velhas. 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
A Agência Peixe Vivo tem desempenhado papel satisfatório em sua atuação junto ao Comitê do CBH 
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2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
o papel satisfatório em sua atuação junto ao Comitê do CBH 
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Carimbo de data/hora 
11/30/2020 4:00:23 PM 
 
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 
5 
 
Justificativa (2.1.) 
Muita demora nas respostas 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
8 
 
Justificativa (2.2.) 
Pelo que conheço sim. 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
10 
 
Justificativa (2.3.) 
Com antecedência. 
 
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.) 
Com eficiência 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
7 
 
Justificativa (2.5.) 
Às vezes é dificil entender 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
6 
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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? 

ria de Estado de Meio Ambiente 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.) 
Acredito que sim 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
5 
 
Justificativa (2.7.) 
No caso do projeto Santa Maria ocorreram falhas.
 
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.) 
Poderia ser melhor. 
 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
2 
 
Justificativa (2.9.) 
Falhou muito na fiscalização do Projeto do Santa Maria.
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
1 
 
Justificativa (2.10.) 
Nunca recebi um demonstrativo contábil nem financeiro.
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
1 
 
Justificativa (2.11.) 
Não são demonstrados. Acho que em 2 anos só uma, e ficou faltando muitos 
esclarevimentos. 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

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

projeto Santa Maria ocorreram falhas. 

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

2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

Falhou muito na fiscalização do Projeto do Santa Maria. 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

Nunca recebi um demonstrativo contábil nem financeiro. 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

Não são demonstrados. Acho que em 2 anos só uma, e ficou faltando muitos 

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

ria de Estado de Meio Ambiente 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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
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Carimbo de data/hora 
12/3/2020 11:00:37 AM 
 
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 
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 
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 

ria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
10 
 
Justificativa (2.9.) 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.10.) 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.11.) 
Sim, mas neste item a agência só viabiliza a execução dos projetos que foram priorizados 
pelos subcomitês e CBH VELHAS. 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

A agência vem melhorando a cada an
campo e a experiência, então as vezes precisamos unir estás partes para que possa ser resolvida a 
questão ou pendência ou projeto, da melhor forma possível pra todos.
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

Sim, mas neste item a agência só viabiliza a execução dos projetos que foram priorizados 
 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
A agência vem melhorando a cada ano, as vezes um profissional de uma certa área não tem a vivência de 
campo e a experiência, então as vezes precisamos unir estás partes para que possa ser resolvida a 
questão ou pendência ou projeto, da melhor forma possível pra todos. 

ria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

Sim, mas neste item a agência só viabiliza a execução dos projetos que foram priorizados 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
o, as vezes um profissional de uma certa área não tem a vivência de 

campo e a experiência, então as vezes precisamos unir estás partes para que possa ser resolvida a 
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Carimbo de data/hora 
12/4/2020 9:44:41 AM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 17 
 
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 

ria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
10 
 
Justificativa (2.9.) 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.10.) 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.11.) 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

N aminha opinião atua bem 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
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2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 

2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
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Carimbo de data/hora 
12/4/2020 3:26:26 PM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 18 
 
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.) 
A Agencia ddesenpenha um ótimo papel
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
10 
 
Justificativa (2.2.) 
Sim ela est´muito bem estruturada.
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
10 
 
Justificativa (2.3.) 
sim recebo em dia e a tempo. 
 
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.) 
sim , vem sempre com antecedência.
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
10 
 
Justificativa (2.5.) 
Sim recebo sempre os documentos que por sua vez expressam clareza.
 
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?

A Agencia ddesenpenha um ótimo papel 

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

Sim ela est´muito bem estruturada. 

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? 

ncia. 

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

Sim recebo sempre os documentos que por sua vez expressam clareza. 

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

ria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
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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, a equipe técnica é qualificada.
 
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.) 
 
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.) 
Sim, a equipe procura resolver com criatividade aos problemas em potencial.
 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
10 
 
Justificativa (2.9.) 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.10.) 
Sim os dados são apresentados  com transparência.
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
10 
 
Justificativa (2.11.) 
Os recursos são investidos de acordo com o definido no CBH Velhas e como orienta o PDRH.
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

A Agência tem desenvolvido um ótimo trabalho.
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Sim, a equipe técnica é qualificada. 

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? 

Sim, a equipe procura resolver com criatividade aos problemas em potencial. 

2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

Sim os dados são apresentados  com transparência. 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

são investidos de acordo com o definido no CBH Velhas e como orienta o PDRH.

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
A Agência tem desenvolvido um ótimo trabalho. 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

são investidos de acordo com o definido no CBH Velhas e como orienta o PDRH. 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
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Carimbo de data/hora 
12/6/2020 4:31:34 PM 
 
Nome do Avaliador 
Participante 19 
 
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 
5 
 
Justificativa (2.1.) 
Mais ou menos ( tenho ou faço ressalvas)
 
2.2. A estrutura organizacional da Agênci
demandas do Comitê? 
5 
 
Justificativa (2.2.) 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais?
5 
 
Justificativa (2.3.) 
Devido ao isolamento não tenho participado 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória?
5 
 
Justificativa (2.4.) 
Não tenho participado, devido ao isolamento social.
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados 
5 
 
Justificativa (2.5.) 
sem problemas. 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para r
demandados e de superar os obstáculos?
5 
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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?

Mais ou menos ( tenho ou faço ressalvas) 

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? 

Devido ao isolamento não tenho participado ativamente. 

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

Não tenho participado, devido ao isolamento social. 

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? 
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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.) 
Sem problemas. 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê?
5 
 
Justificativa (2.7.) 
Sempre atentos. 
 
2.8. Existe postura proativa da Agência Peixe Vivo para apresentar propostas ao Comitê e se 
antecipar aos problemas em potencial?
5 
 
Justificativa (2.8.) 
Não verifiquei! 
 
2.9. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia?
5 
 
Justificativa (2.9.) 
Sempre! 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência 
Vivo? 
5 
 
Justificativa (2.10.) 
Sim. 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiê
Vivo? 
5 
 
Justificativa (2.11.) 
Verificamos alguns problemas com a DHF.O Serviço prestado não atendeu nossa 
expectativa. 
 
3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia 

 

Seria interessante um acompanhamento mais rígido quando a execução de determinados projetos 
Técnicos ( Criticas à DHF) . 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 
no Plano de Recursos Hídricos da Bacia? 

2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 

2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 

Verificamos alguns problemas com a DHF.O Serviço prestado não atendeu nossa 

3.1. Como a Agência Peixe Vivo poderia melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia?
hamento mais rígido quando a execução de determinados projetos 
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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. A Agência Peixe Vivo toma medidas necessárias para a execução das ações previstas 

Peixe 

ncia pela Agência Peixe 

melhorar sua atuação junto ao Comitê da Bacia? 
hamento mais rígido quando a execução de determinados projetos 


