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Carimbo de data/hora 
11/23/2018 1:53:01 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 satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.1.) 
Até a presente data, todas as solicitações do Cbh Velhas, são atendidas de forma qualitativa 
e tempo satisfatório 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
10 
 

Justificativa (2.2.) 
Eu e muitos membros sabemos que a estrutura é muito enxuta, quase toda a estrutura na 
verdade, pertence de fato ao comitê do são Francisco, o que de certa forma nem sequer 
caberia muito uma avaliação do Cbh Velhas, acho que o igam/governo, deve olhar isso, mas 
mesmo assim atendem sim, e muito bem, mesmo com uma estrutura tão enxuta 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 
Sempre foi feito 
 
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 foram e são satisfatórias 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 
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Sim, com certeza, fato é que o TCE liberou todos os documentos alvo de recursos por parte 
de empresas que participaram de trâmite licitatório, que gerou recentemente um grande 
incomodo nos que aguardavam os projetos, contudo, isso provou a qualidade e foi bom para 
que todos tirássemos provas da qualidade dos documentos. 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
10 

 
Justificativa (2.6.) 
Sim. Sou testemunha disso, das diversas demandas que recebem até então todas form 
resolvidas 
 
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.) 
Sim. Equipe, reforço, apesar de muito pequena tem dado muito resultado positivo 
 
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, principalmente no atual cenário de contingenciamento, apresentam um olhar eficiente e 
proativo para lhe dar com o cenário atual. 
 
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 Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 
Dá pra conferir no site 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.11.) 
Com certeza, a demora que se tem, ao meu ver é do próprio sistema burocrático do país. 
 

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

Simplesmente com o apoio do Igam/SEMAD, e demais órgãos rever a forma de licitação dos serviços, 
fazendo uma revisão da resolucao 1044, que prevê um meio mais racional dos recursos, referente a 
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contrataçoes. Colocar, com apoio do Igam, um corpo de funcionários maior para Assessorar o Cbh Velhas, 
uma vez que a atual é do Cbh são Francisco, e zelar para que o repasse da cobrança sejam depositados 
em dia. 
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Carimbo de data/hora 
11/23/2018 1:53:08 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? 
Sim 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.1.) 
A nota e 9 porque tudo pode melhorar 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
9 
 

Justificativa (2.2.) 
Acho até que a estrutura da AGB está acima do ideal. 
 
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 e de fácil compreensão? 
8 
 

Justificativa (2.5.) 
Os documentos são bem feitos mas em alguns casos a matéria abordada é naturalmente de 
entendimento mais difícil. 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
9 



Governo do Estado de Minas Gerais 

Secretaria 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 - 2018 
 

2 
 

 
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? 
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? 
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.) 
O problema  é o próprio plano. Grande demais. Ações demais. 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
8 
 

Justificativa (2.11.) 
De um modo geral sim. Mas não me parece uma boa medida custear ações de fiscalização 
na bacia. 
 

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

A ABG PEIXE VIVO já tem uma abela atuação no comitê, porém tem que tomar cuidado com o tamanho 
do quadro de pessoal. 
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Carimbo de data/hora 
11/23/2018 2:45:58 PM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 3 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Suplente 
 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Não 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
7 
 

Justificativa (2.1.) 
Como sou um membro novo neste CBH Não tenho conhecimento de solicitações feitas pelo 
Comitê à AGB. 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
7 
 

Justificativa (2.2.) 
Como sou um membro novo neste CBH Não tenho conhecimento de solicitações feitas pelo 
Comitê à AGB. 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
9 
 

Justificativa (2.3.) 
Acredito que sim 
 
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.) 
Acredito que sim, apesar de não ter conhecimento de todos os trabalhos 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
9 
 

Justificativa (2.5.) 
Sim, pelo menos o que já recebi até o momento. 
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2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
9 

 
Justificativa (2.6.) 
Aparentemente sim. 
 
2.7. A equipe da Agência Peixe Vivo demonstra confiança e habilidade para resolver os 
problemas e orientar tecnicamente os membros do Comitê? 
9 
 

Justificativa (2.7.) 
Até o momento me parece que sim. 
 
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 tenho conhecimento deste tipo de iniciativa da AGB 
 
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.) 
Acredito que, na verdade, a ação da AGB com relação ao Plano tem de ser somente 
relacionada ao que for demandado pelo Comitê e não ao contrário, com autonomia conformes 
sugerido na pergunta,  considerando que, de acordo com Lei Federal 9.433/1997, as duas 
entidades tem atribuições específicas, inclusive com personalidade jurídica, portanto, a 
atuação de ambos  não pode ser confundida. 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
5 
 

Justificativa (2.10.) 
A última informação que tivemos é de que os recursos da cobrança não estão sendo 
repassados há alguns anos, portanto, não podemos opinar a respeito. 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
5 
 

Justificativa (2.11.) 
A última informação que tivemos é de que os recursos da cobrança não estão sendo 
repassados há alguns anos, portanto, não podemos opinar a respeito. 
 

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

Esperamos que a AGB, mesmo que continue o não repasse ou atraso no repasse dos recursos da 
cobrança sobre o uso da água, continue agindo com empenho junto ao comitê, trabalhando em favor de 
uma gestão transparente dos recursos hídricos e em benefício da sociedade. 
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Carimbo de data/hora 
11/23/2018 5:57:11 PM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 4 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Titular 
 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.1.) 
Prontamente 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
9 
 

Justificativa (2.2.) 

 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 

 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
10 
 

Justificativa (2.4.) 

 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
10 

 
Justificativa (2.6.) 
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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? 
10 
 

Justificativa (2.9.) 

 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.11.) 

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

 

Emissão de boletins em maior quantidade ao longo do anoa, junto aos conselheiros por e-mail com todas 
as informações possiveis. 
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Carimbo de data/hora 
11/23/2018 6:33:19 PM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 5 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Suplente 
 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
8 
 

Justificativa (2.1.) 

 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
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? 
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 e de fácil compreensão? 
9 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
8 

 
Justificativa (2.6.) 
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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? 
6 
 

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 Peixe 
Vivo? 
6 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
6 
 

Justificativa (2.11.) 

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

 

Aumentando a sua transparência na gestão de custos de forma a realmente direcionar os recursos da 
cobrança pelo uso da água na melhoria ambiental da Bacia. 
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Carimbo de data/hora 
11/26/2018 6:30:19 PM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 6 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Titular 
 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.1.) 

 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
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 e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
10 

 
Justificativa (2.6.) 
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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? 
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 Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
8 
 

Justificativa (2.11.) 

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

 

As ações podem ser mais proativas. 
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Carimbo de data/hora 
12/3/2018 1:50:27 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? 
Sim 
 

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.1.) 

 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
9 
 

Justificativa (2.2.) 
Fiscalização de projetos é terceirizada pela Agencia e na visão de muitos deveria se atividade 
direta sem terceirização. 
 
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 e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
10 

 
Justificativa (2.6.) 
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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? 
10 
 

Justificativa (2.9.) 

 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.11.) 

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

 

Maior agilidade no processo e contratação e execução de projetos do CBH 
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Carimbo de data/hora 
12/3/2018 3:57:45 PM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 8 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Titular 
 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.1.) 

 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
8 
 

Justificativa (2.2.) 

 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
9 
 

Justificativa (2.3.) 

 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
10 
 

Justificativa (2.4.) 

 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
9 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
9 

 
Justificativa (2.6.) 
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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? 
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 Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
8 
 

Justificativa (2.11.) 

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

 

Deveria ter uma estrutura  com mais pessoal técnico, mas sei que os 7,5% não são suficientes para tanto. 
Seria necessário alterar a lei. 
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Carimbo de data/hora 
12/3/2018 10:08:39 PM 
 

Nome do Avaliador 
Participante 9 
 

Sua Participação no Comitê ocorre como Membro: 
Suplente 
 

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

Você conhece claramente as competências da Agência Peixe Vivo? 
Sim 
 

2.1. As solicitações do Comitê são atendidas de forma satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.1.) 

 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
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 e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 

 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
10 

 
Justificativa (2.6.) 
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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? 
10 
 

Justificativa (2.9.) 

 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.10.) 

 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.11.) 

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

 

Com um numero satisfatório de funcionários como sempre, bem qualificados. 
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Carimbo de data/hora 
12/5/2018 11:19:08 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 satisfatória pela Agência Peixe Vivo? 
10 
 

Justificativa (2.1.) 
Grande presteza com as informações 
 
2.2. A estrutura organizacional da Agência Peixe Vivo favorece o atendimento adequado as 
demandas do Comitê? 
9 
 

Justificativa (2.2.) 
A estrutura é bem enxuta. Acredito que possa melhorar na parte de acompanhamento de 
projetos com mais técnicos . 
 
2.3. Recebo as convocações e a documentação referentes as reuniões com a antecedência 
satisfatória, conforme os prazos regimentais? 
10 
 

Justificativa (2.3.) 
Sempre 
 
2.4. O trabalho de mobilização social para as reuniões (Plenárias, Câmaras Técnicas, Grupos 
de Trabalho, etc.) tem ocorrido de forma satisfatória? 
10 
 

Justificativa (2.4.) 
A mobilização tem dado todo apoio apesar da sobrecarga de funções que têm. 
 
2.5. Os documentos (atas, resoluções, moções, termos de referência, parecer, ofício e carta 
ou outros correlatos) são bem elaborados e de fácil compreensão? 
10 
 

Justificativa (2.5.) 
Sempre há poucas correções nas atas e documentos apresentados. 
 
2.6. A Agência Peixe Vivo demonstra capacidade técnica para resolver os problemas 
demandados e de superar os obstáculos? 
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9 

 
Justificativa (2.6.) 
Acredito que possa melhorar na parte de acompanhamento dos projetos , principalmente 
durante a execução. 
 
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.) 
Sempre apresentam as demandas, acompanham e se prestam a esclarecer as dúvidas a 
contento. 
 
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.) 
Acredito que possa melhorar no acompanhamento dos projetos junto às empresas 
executoras. 
 
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.) 
A contratação da Cobrape foi fundamental para este acompanhamento 
 
2.10. Os recursos da cobrança são administrados com transparência pela Agência Peixe 
Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.10.) 
Os balanços são apresentados regularmente e com espaço para indagações sobre o uso dos 
recursos. 
 
2.11. Os recursos da cobrança são investidos na bacia com eficiência pela Agência Peixe 
Vivo? 
9 
 

Justificativa (2.11.) 
Os recursos são investidos de acordo com as resoluções do Comitê. 
 

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

Acredito que a Agência de bacia tem condições de assessorar na elaboração de projetos de forma a 
minimizar os custos. O fato de se contratar uma empresa para elaborar o termo de referência e outra para 
executar o projeto onera em muito os custos. Muitas vezes são projetos semelhantes a outros já 
executados. Há de se ter um histórico e condições de se viabilizar termos de referência mais eficientes, 
talvez até montar uma equipe para elaboração de projetos executivos mais simples e repetidos. 
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