
Aplicação do questionário: 

3. Questão Dissertativa Relativa à ED

Nº de Questões 

Respondidas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

M
éd

ia

Justificativas Expectativas em relação ao IBIO

Ronevon Huebra da Silva 11 9 8 10 10 10 9 8 9 10 10 9 9,3 Não apresentou justitficativa

Embora sempre atendendo de forma tempestiva, é necessário melhorar a estrutura,

para isso faz-se necessário o imediato repasse dos recursos por parte do Estado

de Minas Gerais.

Odorico Pereira de Araújo 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10,0 Não apresentou justitficativa
Entendo que o IBIO atende às expectativas de forma simples e objetiva. Assim, não

tenho nada a acrescentar.

11 10 9 10 9 10 10 10 10 9 9 9 9,5 Não apresentou justitficativa
A atualização do setor financeiro poderia ser exposta mais regularmente nas

reuniões.

11 7 8 9 8 7 7 7 6 7 8,5 8,5 7,5 Não apresentou justitficativa Não respondeu a questão dissertativa.

Humberto Savelli B. Gomes 11 7 7 7 7 8 8 8 6 7 8 7 7,3 Não apresentou justitficativa

Criar canais de comunicação com a comunidade (associação, institutos,

instituições de ensino, etc.) para divulgação dos projetos de revitalização do Rio

Doce.

10 7 8 6 7 9 9 9 8 9 6 7,8 Não apresentou justitficativa Não respondeu a questão dissertativa.

Fábio Monteiro Cruz 11 9 9 10 10 9 9 9 9 9 8 9 9,1

1) Equipe técnica dedicada e competente que sempre

busca atender as demandas de maneira ágil e eficiente; 2)

Considerando a resposta da questão anterior, eu creio que

sim; 3) Sempre recebo em tempo hábil as convocações e

documentos que pautam as reuniões; 4) Sim, sempre as

equipes são convocadas e as reuniões costumam ser

produtivas; 5) Sim, linguagem sempre adequada aos

objetivos das reuniões; 6) Sim, sempre propõe soluções

técnicas factíveis e bem estruturadas; 7) Sim, técnicos

experientes, competentes e qualificados; 8) Sim, por

trabalhar em cooperação com os comitês, o IBIO

consegue prever as oportunidades de proposião de

otimização no gerenciamento das águas; 9) Sim, o IBIO

atua como parceiro dos comitês na implementação das

ações do plano. 10) A informação é publicada e todos

podem ter acesso, assim como sua alocação costuma ser

discutida no âmbito dos comitês; 11) Creio que sim, uma

vez que os comitês acompanham esse processo.

Não respondeu a questão dissertativa.

Luiz Cláudio C. Figueiredo 11 9 8 10 9 10 9 10 9 10 10 10 9,5 Não apresentou justitficativa
Com o repasse regular dos recursos da cobrança pelo Estado de MG e com a

implantação da cobrança no ES.

Francisco André Fiorotti 7 8 8 10 8 9 8,5 10 8,8

1) Quase numa totalidade; 2) O pouco que eu conheço

acredito que sim; 3) Recebo por e-mail antecipadamente o

comunicado via celular, com no mínimo 15 dias; 5)

Algumas atas tem que ser simplificadas; 6) Estou

assumindo agora e pelo que vi até o momento sim. Numa

próxima avaliação poderei opinar melhor; 7) Até o

momento, no que eu participei em conjunto com o IBIO,

sim; 8) Prefiro não dar nota nesse quesito por estar

iniciando o mandato. Só poderei opinar mais adiante; 9) A

mesma opinião anterior; 10) A mesma opinião anterior; 11)

Quero aguardar mais um pouco para dar opinião e nota,

pois faço também de um comitê novo e estamos em fase

de passar os recursos para o comitê.

Não respondeu a questão dissertativa.

Maria José Gomes Pereira 5 9 10 10 10 9 9,6
3) Sempre com dez dias de antecedência (média); 4) Sim;

5) Sim; 7) Sim; 9) Sim
Não tenho críticas, todas as vezes que procurei sempre fui bem atendida.
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11 3 5 9 4 3 3 7 2 5 6 4 4,6

1) Se vê esforço no atendimento, mas há precariedade no

tempo de resposta das solicitações e ausência de

habilidade nas pessoas no trato de inúmeras questões

gerenciais e operacionais; 2) Razoavelmente, pois ainda

necessita de muito aprimoramento para se tornar

adequado; 4) Para as plenárias sim, mas as demais

instâncias deixam enormemente a desejar; 5) Em alguns

casos, extremamente longos, complexos, linguagem

excessivamente técnica; 6) Além da inabilidade em muitas

questões e falta de resolutividade em muitas outras, que

ficam estagnadas ou com imensa demora em solução; 7)

Alguns membros sim, outros são extremamente inábeis; 8)

A impressão que tenho é que a agência deixa se absorver

intensamente pelas demandas diárias, não dispondo de

tanto tempo para a tal proatividade; 9) Ás vezes, de acordo 

com a conveniência da agência e com foco apenas na

meta de desembolso; 10) Os relatórios são de difícil

interpretação e o lastro entre o ordenamento e a

conclusão da despesa se perde entre muitos atos; 11) As

grandes deficiências nos termos de referências e no

acompanhamento das ações possibilitam gastos

desnecessários ou equivocados, prejudicando

consideralmente as atividades e orçamento do CBH.

Primeiro implantando uma gestão profissional e eficiente, que cumpra metas e

cobre resultados e competência de todos, indistintamente. Creio que o sistema de

seleção das pessoas pode colaborar, contratando perfis mais adequados. Uma

comunicação interna com os membros do comitê que flua com mais facilidade,

visando contribuir com os resultados. Otimização dos gastos com planejamentos a

médio e longo prazo. Desenvolvimento de técnicas e rotinas de trabalho que

possibilitem ações mais articuladas e melhores elaboradas. Funções mais bem

definidas, tanto internamente quanto externamente, para clarear o papel de cada

funcionário. E, algo ainda mais relevante, o reposicionamento da agência, se

postando como o braço executivo do CBH e não como agente político e articulador,

funções estas dos membros do CBH.

Fabiano B. Rangel 11 8 9 7 8 9 9 9 8 7 9 7 8,2

1) Existem solicitações não atendidas por ausência de

recursos; 3) Considerando que tenho um deslocamento

maior, preciso de mais antecedência no agendamento; 5)

Todos bem completos; 9) O processo ainda padece de

uma burocracia excessiva; 11) Tempo de execução ainda

sofre com a burocracia.

Intensificando a capacitação técnica dos membros. Ampliando a capacidade de

implementação dos recursos da cobrança.

Flamínio Guerra Guimarães 11 8 9 10 9 10 9 9 8 10 10 10 9,3

1) Atende de modo satisfatório, porém para algumas

demandas, é preciso uma atuação mais insistente; 2)

Apesar das limitações de pessoal da agência, o

atendimento às demandas tem sido adequado; 3) Sempre

as informações, documentações, convocações, são

recebidas em tempo.

Uma melhor estruturação da agência, com o intuito de melhorar a sua atuação na

bacia, que é muito extensa e que faz falta na questão do atendimento pleno.

Contratação de pessoal. Está comprovado que os 7,5% não são suficientes.

Sandra Alves Pereira 7 10 10 10 10 9 10 9 9,7

9) Não tenho condições de avaliar, pois tomei posse

agora; 10) Não tenho condições de avaliar, pois tomei

posse agora; 11) Não tenho condições de avaliar, pois

tomei posse agora

Não respondeu a questão dissertativa.

Sebastião Tomás Carvalho 11 9 8 10 9 9 9 9 8 7 8 8 8,5 Não apresentou justitficativa Dar maior celeridade nas ações práticas de recuperação e proteção da bacia.

Sim

Sim

Titular Sim

Titular Sim Sim

Sim

Titular Sim

Titular Sim

Titular Não Não



Antônio Ruy Junior 8 9 9 9 8 9 10 10 9 9,1

1) Sempre que solicitados, estão à disposição; 2) Sim,

mas uma das necessidades é auditório, outro é

estacionamento; 3) Sim, no meu caso é uma exceção,

tenho um pouco mais de tempo do que os demais

membros, por isso estou mais satisfeito; 4) Precisa de

mais companheirismo, comprometimento dos membros de

cada equipe que é indicada; 5) Às vezes sim, às vezes

não; 6) Eu acredito na capacidade da entidade e de cada

membro que foi designado para delegar funções nessa

agência; 7) Sim, parte da resposta na pergunta nº 6; 8)

Sim, gostaria até que apresentasse mais propostas,

estudos,etc.; 9) Ainda não conheço por completo, sei

muito pouco; 10) Acredito que sim, com esse alerta vou

me aproximar mais das informações; 11) Para mim, ainda

esse nome "cobrança" é que deve ser mudado, é

necessário e precisamos da cobrança, mas as pessoas

tem medo desse nome, isso assusta e sem ela os comitês

não existem.

Acompanhando de perto suas ações, em visitas aos municípios que compõem a

bacia, sempre que possível. Ser identificado como representante da entidade que

representa no caso o IBIO, e ficaria muito satisfeito se, alguém chegasse de

surpresa em nossas bacias hidrográficas dos nossos CBHs e se identificasse

dizendo que está ali hoje para conversar e orientar a população.

11 10 8 10 10 10 10 10 8 10 10 10 9,6

1) Todas as vezes que solicitamos a ajuda do IBIO temos

total atendimento; 2) Sim, ao meu ver esta estrutura tem

atendido as necessidades do comitê, vejo que tem cada

dia mais atendido as demandas do comitê; 3) as

convocações e os documentos são enviados com

antecedência satisfatória; 4) O trabalho de mobilização

social tem ocorrido de forma satisfatória; 5) Os

documentos elaborados tem sido de fácil compreensão e

tem atendido muito bem ao comitê; 6) O IBIO tem

demonstrado capacidade técnica para resolver os

problemas demandados e tem ajudado muito o comitê na

tomada de decisões; 7) Sim, a equipe do IBIO tem

mostrado confiança e habilidade. Tem orientado muito

bem tecnicamente os membros do CBH; 8) Sim, o IBIO

sempre apresenta proposta ao comitê. Sempre tem

mostrado ao comitê antecipando os acontecimentos na

bacia hidrográfica do Rio Doce; 9) O IBIO sempre tem

trabalhado com medidas necessárias para a execução

das ações previstas no Plano de Recursos Hídricos da

Bacia; 10) O IBIO sempre apresentou com transparência

os gastos com os recursos da cobrança; 11) Os recursos

da cobrança sempre foram discutidos em plenária e o IBIO

tem aplicado estes recursos com eficiência e tem atendido

as determinações do comitê. 

Sempre estar presente nas plenárias, buscando unidade, nos grupos de trabalho e

na assembleia geral do comitê do rio Doce. Apresentando novas propostas de

trabalho, e melhora na utilização dos recursos arrecadados da cobrança.

Carlos Eduardo da Silva 11 9 8 10 9 10 9 9 9 9 9 9 9,1 2) Falta de técnicos; 10) Com participação do MP

Acredito que, com o repasse total de dinheiro contingenciado pelo governo de MG

e o aumento do 7,5% para 15%, nossa agência poderia ser mais eficiente nas

ações dos CBHs do Doce.

Marcio Santos Ferreira 9 7 7 7 7 8 9 8 7 7 7,4
4) Ainda não conheço; 11) Ainda estou conhecendo os

procedimentos.
Não respondeu a questão dissertativa.

Marilia Pelegrini 11 9 9 10 9 10 9 9 9 9 9 9 9,2

1) Sim, em tempo hábil; 2) O atendimento atende

plenamente as demandas; 3) Sempre o envio e entrega é

realizado com eficiência; 4) Sim; 5) A linguagem é sempre

satisfatória; 6) Sim, resolvem e superam os obstáculos; 7)

Sempre estão a disposição do comitê nos fornecendo o

suporte necessário; 8) Existe uma postura de antecipação

para solucionar os problemas; 9) Sim; 10) Sim, sempre

mostram onde estão sendo investidos os recursos; 11)

São investidos na bacia através dos programas

Não respondeu a questão dissertativa.

Felipe Benício Pedro 11 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 Não apresentou justitficativa
Ter condições de trabalhar para isso, que não haja contingenciamento dos

recursos da cobrança.

10 9 9 10 9 9 10 8 8 9 10 9,1 Não apresentou justitficativa Não respondeu a questão dissertativa.

Suolente Não

Titular Sim Sim

Sim

SimSimTitular

Titular Sim Sim

Titular Sim Sim

Titular Sim Sim

NãoNãoTitular



11 9 7 10 8 9 8 8 8 8 9 9 8,5 Não apresentou justitficativa Não respondeu a questão dissertativa.

11 8 10 10 9 6 10 10 9 9 7 8 8,7

1) As demandas são bem atendidas. Talvez o corte de

gastos esteja impedindo a nota 10; 2) São organizados e

muito competentes; 5) Aí tem uma dificuldade: as atas não

são apresentadas com assiduidade.

De forma geral, a atuação do IBIO é satisfatória. Porém, recentemente está

havendo uma diminuição da presença da instituição nas reuniões dos CBHs

afluentes - segundo a mesma, devido a cortes de gastos.

Hernani Santana 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10,0 1) Sim, sem nenhuma intercorrência; 6) Sempre.
Percebo que o IBIO está sempre se atualizando para atender da melhor forma

possível as demandas e necessidades do CBH.

11 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9,9 Não apresentou justitficativa Não respondeu a questão dissertativa.

Gisleno Martins Castro 11 8 9 9 9 10 9 9 9 9 9 8 8,9 Não apresentou justitficativa Não respondeu a questão dissertativa.

11 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9,6 Não apresentou justitficativa Não respondeu a questão dissertativa.

Total de Questionários Entregues: 86 Média do Nº de Questões Respondidas: 10 Tem conhecimento do CG? Tem conhecimento das competências da ED?

Total de Questionários Respondidos: 40 8,5321 8,5 9,5 8,8 8,9 8,9 9,2 8,5 8,7 9,0 8,7

% de Questionários Respondidos: Média da Nota Total dos Questionários: 8,9

Média da Nota de cada uma das 11 Questões:

Titular Sim Sim

NãoSimTitular

Titular Sim Sim

Suolente Não Sim

Titular Sim Sim

Titular Sim Sim


