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DADOS GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

 

 Contratante: Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo – Agência Peixe Vivo  

 CONTRATO Nº. 028/2022; 

 Contratada: Felco Faleiros Projetos e Consultoria em Engenharia LTDA. EPP; 

 Escopo: PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERDE GRANDE, 
COM FOCO NA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS – PEA VG; 

 Assinatura do Contrato: 01/06/2022; 

 Ordem de Serviço: 07/06/2022; 

 Prazo de Execução: 180 dias, a partir da data da emissão da OS; 

 Vigência: 07/06/2022 a 03/12/2022; 

 Enquadramento: Ação: 1.11.1 - Educação ambiental para ações vinculadas aos Planos de Recursos 
Hídricos. POA 1.11.1.1 - Elaboração do Programa de Educação Ambiental (PEA) da Bacia Hidrográfica 
do Rio Verde Grande. Categoria: 92,5% - Investimento; 

 Valor global do contrato: R$ 79.907,34 (setenta e  nove mil, novecentos e sete reais e trinta e quatro 
centavos); 

 Documentos de Referência: 

 Contrato de Gestão nº 083/ANA/2017; 

 Ato Convocatório nº 001/2022; 

 Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande. 
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FELCO FALEIROS Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda. EPP 
 
CNPJ 10.993.481/0001-37 
Rua Joaquim Augusto Ribeiro de Souza, nº 1409, salas B e C 
Parque Santa Felícia 
São Carlos/SP - CEP: 13563-330 
contato@felcofaleiros.com    
 
 
EQUIPE: 
 
 Engª. Civil Bruna da Cunha Felicio - Mestre e Doutora em Engenharia Urbana – Coordenadora; 

 
 Engª. Civil Cássia de Á. R. Junqueira Faleiros - Mestre e Doutora em Engenharia Urbana - MBA - 

Gestão de Negócios e Gerenciamento de Projetos - Educação Ambiental e Mobilização Social; 
 

 Teresa Cristina V. C. Brant - Comunicadora social, pós-graduada em Educação Ambiental e 
Mestranda em Comunicação Social 
 Apresentação do Plano de Trabalho à CTC e atuação sob demanda durante a elaboração do 

PEA VG. 
 

mailto:contato@felcofaleiros.com
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AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS 
 
 
 Grupo de Trabalho: instituído pela Câmara Técnica Consultiva; 

 
 

 PORTARIA AGÊNCIA PEIXE VIVO Nº 042/2022: 
 

 Art. 2º - A fiscalização técnica da execução do contrato será exercida pelos 

seguintes representantes da CONTRATANTE: a Analista Jannyne Márcia Amorim 

Silva, como titular e a Gerente de Integração Rúbia Santos Barbosa Mansur, 

como suplente. 

 Art. 3º - A fiscalização administrativa da execução do contrato será exercida 

pelos seguintes representantes da CONTRATANTE: a Analista Janaína Ventura 

Pinto, como titular e a Analista Rafaella Domingues Hilário de Paula, como 

suplente. 
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PEA VG 

Elaborado para 

toda a BHVG 
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P 1 – Plano de Trabalho 
30 dias - 06/07/2022 

P 2 - Diagnóstico 
60 dias - 05/09/2022 

P 3 - Prognóstico 
40 dias - 14/10/2022 

P 4 – PEA VG Consolidado 
20 dias - 03/11/2022 

P 5 – Resumo Executivo 
30 dias - 02/12/2022 

PEA VG 
Vigência 07/06/2022 a 03/12/2022 
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 Detalhamento dos produtos, atividades e estudos a 

serem realizados; 

 Cronograma físico detalhado, conforme TR; 

 Alocação dos profissionais, incluindo a 

documentação mínima de comprovação de 

experiência da equipe; 

 Descrição dos insumos de trabalho necessários à 

adequada execução do objeto; 

 Detalhamento da estratégia de mobilização que será 

realizada, com a metodologia que será empregada 

nas consultas e oficinas, para viabilizar ampla 

participação da sociedade. 

P 1 - PLANO DE TRABALHO 

30 dias –06/07/2022 

 

 Apresentado à CTC – 30/06/2022: nesta reunião será instituído um GT. 
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 Pesquisa sobre os projetos, ações e atores envolvidos na temática 

de EA inseridos na BHVG.  

 Formulário virtual de consulta (anexo ao PT) para membros 

do CBHVG e atores da BH para auxiliar na coleta de 

informações.  

 Será solicitado à Secretaria do CBHVG o contato dos membros do 

Comitê, bem como de ONGs cadastradas, de instituições e pessoas 

interessadas; poderá ser indicado instituições e cidadãos 

estratégicos para contribuir no processo de elaboração do PEA VG.  

 O link do formulário será enviado a todos estes atores por e-mail e/ou 

WhatsApp e sempre que possível será realizado contato telefônico. 

 Para cada município participante do CBHVG será enviado o link do 

formulário para o responsável pelo Dep./Sec. de Meio Ambiente, de 

Educação e de Agricultura (caso houver estes setores no município) 

e sempre que possível será realizado contato telefônico. 

 Também será solicitado que cada pessoa que receber o link do 

formulário divulgue a quem possa interessar em sua rede de contato. 

P 2 – DIAGNÓSTICO - 60 dias - 05/09/2022 
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Variáveis 
Notas 
1 2 3 

Abrangência  
Local (locais isolados de 
um município) 

Municipal (1 município) 
Regional (2 ou mais 
municípios) 

Tipo de iniciativa Ação isolada 
Processo de formação 
pontual 

Processo de formação 
permanente 

Perspectivas de continuidade Baixa Média Alta 

Produção e disponibilização de 
materiais 

Não  - Sim 

Foco da iniciativa em recursos 
hídricos 

Não Indiretamente Diretamente 

Classificação da iniciativa Intervenção local 
Programa; Projeto; Ação; 
Pesquisa 

Política Pública 

Possibilidade de a iniciativa 
oferecer apoio a outras iniciativas 

Não 
Sim (uma outra 
atividade) 

Sim (mais de uma outra 
atividade) 

Total (somatória das notas)       

HIERARQUIZAÇÃO 

 

 De posse das informações levantadas, será feita a hierarquização das melhores práticas 
implementadas atualmente, visando propor uma seleção daquelas com maior potencial para 
serem replicadas na BH. 

 A hierarquização será feita a partir das iniciativas que somarem as maiores notas para as iniciativas 
que somarem as menores notas: 
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 Após a hierarquização  2 Oficinas participativas 

virtuais. 

 Objetivo: fomentar a participação social e 

potencializar a coleta de subsídios para elaboração 

do Produto. 

 Plataforma Google Meet  poderão participar até 150 pessoas em cada oficina, com 

telas compartilhadas e reuniões gravadas; 

 Vantagem: sem necessidade de deslocamentos para a participação. Assim, os 

participantes que não tiverem as despesas custeadas por alguma Instituição, 

poderão participar sem serem onerados com custos de viagens e estadias. Desta 

forma, com oficinas online espera-se maior participação e engajamento. 

 Convite: divulgação de link no site do CBHVG, envio por e-mail e/ou WhatsApp e se 

possível contato telefônico; 

 Qualquer pessoa com acesso ao link poderá acessar a reunião, com a aceitação do 

moderador (responsável pela Contratada). 

 A participação nas oficinas poderá ser realizada tanto por chat (forma escrita) como por 

áudio (forma verbal), podendo ser compartilhado material de apresentação, e poderá ser 

realizado print da tela comprovando a participação, em substituição à lista de presença. 
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 No entanto, solicitamos que sejam feitas 2 oficinas – às 9:00 h e às 19:00 h – sem 

distinção de público-alvo, uma vez que nessas oficinas será apresentado o 

resultado da análise dos formulários enviados anteriormente e discutido com os 

participantes sobre as práticas de EA desenvolvidas na BHVG. 

 

 Desta forma, não se vislumbra nenhuma vantagem em separar os públicos 

participantes. No entanto, deve-se atentar para a necessidade de uma oficina ser 

realizada em horário comercial (9:00 h), para aqueles que têm a oportunidade de 

participar em seus horários de trabalho (e/ou preferência pelo horário) e uma outra 

oficina fora do horário comercial (19:00 h), para que aqueles que estejam 

trabalhando e queiram participar, não percam a oportunidade por conta de uma 

possível não dispensa de seus trabalhos (e/ou preferência pelo horário). 

Representantes da sociedade 
civil 

Membros do CBHVG 

PARTICIPANTE OPTA PELO MELHOR HORÁRIO, DE ACORDO COM 
SUA AGENDA! 

O TR do ATO CONVOCATÓRIO 

Nº 001/2022 distingue as 2 

oficinas por público-alvo 

distinto 
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ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO  

 

 Será solicitado à Secretaria do CBHVG o contato dos membros do Comitê, bem como de ONGs 

cadastradas, de instituições e pessoas interessadas; poderá ser indicado instituições e cidadãos 

estratégicos para contribuir no processo de elaboração do PEA VG. 

 São previstas as seguintes estratégias de mobilização: 

 Divulgação do andamento da elaboração do PEA VG no site do CBHVG; 

 Divulgação do convite digital das oficinas no site do CBHVG e em suas redes sociais;  

 Envio por e-mail e/ou WhatsApp (ou outro) do convite digital aos membros do CBHVG, 

responsáveis por ONGs e para os responsáveis pelos Dep./Sec.de Meio Ambiente, de 

Educação e de Agricultura (caso houver estes setores) dos municípios integrantes do 

Comitê; 

 Solicitação para que a divulgação do andamento da elaboração do PEA VG, bem como do 

convite digital das oficinas, seja feita nos sites dos municípios integrantes da BHVG, bem 

como em suas redes sociais oficiais; 

 Solicitação para que cada pessoa que receber o convite digital das oficinas encaminhe a 

quem possa interessar em sua rede de contato. 
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Modelo de convite digital 
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OFICINAS PARTICIPATIVAS 
Ambiente virtual 

Atividades preparatórias: 

 Convocação dos apoios técnicos; 

 Preparação do material de apresentação; 

 Ajustes com relação à data e horário do evento - caso necessário; 

 Preparação do material para divulgação; 

 Divulgação do evento. 
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OFICINAS PARTICIPATIVAS - Ambiente virtual 

Etapa  Responsável  
Tempo 

(min. 

Abertura do evento - exposição verbal. 
Representante designado pelo 

CBHVG  
10 

Apresentação técnica (apresentação de slides e exposição verbal 

em linguagem acessível): 

 - Noções do que é o PEA e sua importância; 

 - Cronograma de atividades estabelecido para elaboração do 

PEA da BHVG; 

 - Explicação da importância da participação popular na 

elaboração do PEA; 

 - Apresentação dos resultados obtidos com a análise dos 

formulários. 

Equipe técnica da Contratada  35 

Participação dos presentes no evento: 

- Palavra aberta aos presentes para questionamentos e 

proposições. 

Qualquer pessoa que queira se 

manifestar 

Tempo máximo para cada fala: 

6 minutos 

60 

Considerações finais da equipe técnica da Contratada Equipe técnica da Contratada 10 

Encerramento  
Representante designado pelo 

CBHVG 
5  

Total : 120 minutos (2:00 horas) 
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OFICINAS PARTICIPATIVAS 
Ambiente virtual 

Forma de registro do evento: 

 Listas em presença – print da tela do evento com os participantes e 

lista de participantes que se identificarem no chat; 

 Gravação do evento - vídeo; 

 Relato dos acontecimentos com análise da discussão, dos 

respectivos encaminhamentos e dos resultados obtidos. 

 As falas dos participantes deverão ser sistematizadas de forma a focar nas questões 

relevantes. Essas falas devem ser registradas na memória do evento para análise e 

posterior inserção nos produtos correspondentes. 

Resultados esperados: 

 Envolvimento dos membros do CBHVG e da população na elaboração do PEA VG e coleta de 

subsídios para a elaboração deste. 
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 A organização, mobilização e condução das 

oficinas, incluindo a definição da metodologia 

adotada, serão de responsabilidade da 

Contratada, que deverá contar com apoio da 

Secretaria Executiva do CBHVG. 

O Produto 2 – Diagnóstico deverá ser apresentado pela Contratada e 

avaliado pelo GT 

 A CONTRATADA elaborará, como anexo ao Produto 2 - Diagnóstico, o 

relatório das oficinas: 

 Registro em vídeo, lista de presença e relato dos acontecimentos, 

com uma análise da discussão, dos respectivos encaminhamentos e 

dos resultados obtidos. 
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 Diretrizes gerais para projetos de EA, com foco em gestão de 

recursos hídricos, contendo, minimamente: 

 Fluxograma de ações hierarquizadas por grau de contribuição à 

manutenção e conservação dos recursos hídricos, metas 

datadas e apontamento de responsáveis; 

 Levantamento de custos e possíveis fontes de financiamento; 

 Proposta de diretrizes para comunicação e divulgação do PEA 

VG; 

 Indicadores para que possam ser aferidas contribuições diretas 

e indiretas à qualidade ambiental da BHVG;  

 Para elaboração do Prognóstico serão considerados os desafios 

apontados no diagnóstico atual da BHVG e também serão 

ponderados cenários tendencialmente mais agravantes, de 

modo a apontar as ações mais assertivas necessárias à 

mitigação dos impactos ambientais, sempre com vistas à 

garantia da segurança hídrica. 

P 3 – PROGNÓSTICO - 40 dias - 14/10/2022 

 

Baseado nas 

análises do 

DIAGNÓSTICO 

PROGNÓSTICO 

O Produto 3 – Prognóstico deverá ser apresentado pela Contratada e 

avaliado pelo GT 
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 Projetos e ações que visam garantir a continuidade do processo educativo, com vistas 
a alcançar o objetivo geral pré-definido  contribuir direta ou indiretamente para 
garantir a segurança hídrica da BHVG. 

 Conter modelo de Articulação Política Institucional, evidenciando a interdependência 
entre os atores diagnosticados na BHVG, apontando o papel de cada um nas ações e 
metas específicas.  

 Sistemática de monitoramento da execução das ações, dentro do horizonte traçado (5 
anos) e indicar a periodicidade de revisão.  

 Sistemática proposta de monitoramento da execução das ações tem o objetivo 
de facilitar a implementação do PEA VG, por meio do detalhamento das ações 
previstas, fornecendo subsídio para o melhor entendimento do CBHVG e de 
outros atores da BH para a execução do previsto no respectivo Programa. 

 Desta forma, propõe se o desenvolvimento do sistema de acompanhamento de 
implementação das ações por meio de planilhas eletrônicas, que podem ser 
facilmente preenchidas pelos responsáveis e transferidas para página da web em 
formato HTML, de fácil acesso para qualquer pessoa que queira acompanhar o 
desenvolvimento das ações do PEA VG. 

 

P 4 – PEA VG Consolidado - 20 dias - 03/11/2022 
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 Conteúdos relevantes que devem ser contemplados: 

 Contextualização do PEA VG; 

 Objetivos do PEA VG; 

 Diretrizes pedagógicas; 

 Diretrizes gerais para projetos de EA, com foco em recursos hídricos; 

 Resumo do diagnóstico e do prognóstico; 

 Ações e metas elencadas de forma hierarquizada. 

P 4 – PEA VG Consolidado - 20 dias - 03/11/2022 

 

Para cada ação devidamente identificada no PEA VG será elaborada uma ficha de 

caracterização, contendo: descritivo da ação, objetivo da ação, público-alvo, período de 

execução, meta, indicador, previsão orçamentária, responsáveis, atores envolvidos. 
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P 4 – PEA VG Consolidado - 20 dias - 03/11/2022 

 

 Produto 4 – PEA VG Consolidado: 

 Assim como os demais produtos, deverá ser apresentado para o GT 

para análise e contribuições; 

 

 Após adequações será encaminhado e apresentado para a CTC: 

 Solicitamos que a apresentação do Produto à CTC seja em 

ambiente virtual;  

 

 Por fim, o PEA VG será apreciado pelo Plenário do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Verde Grande 

 38ª Reunião Plenária do CBH Verde Grande. 
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 A CONTRATADA elaborará um resumo executivo do PEA VG, em linguagem 

didática, com diagramação personalizada, em versão digital e impressa, 

contendo o máximo de 50 páginas. 

 A versão impressa será colorida, elaborada em papel reciclado, em 

tamanho A4 297x210mm, no formato brochura com lombada quadrada.  

 O produto será impresso em 3 vias (apenas o PRODUTO 5: RESUMO 

EXECUTIVO será impresso, os demais Produtos serão entregues na forma 

digital). 

P 5 – Resumo Executivo – 30 dias – 02/12/2022 

O Produto 5 – Resumo Executivo deverá ser apresentado pela 

Contratada e avaliado pelo GT 
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CRONOGRAMA 
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CRONOGRAMA 

 

CRONOGRAMA FINANCEIRO 

PRODUTO 
Dias a partir da emissão da Ordem de Serviço - OS 

30 90 130 150 180 

1.Plano de Trabalho R$ 3.995,37     

2.Diagnóstico  R$ 23.972,20    

3.Prognóstico   R$ 23.972,20   

4.PEA Consolidado    R$ 19.976,84  

5.Resumo Executivo     R$ 7.990,73 

Desembolso por produto (%) R$ 3.995,37 R$ 23.972,20 R$ 23.972,20 R$ 19.976,84 R$ 7.990,73 

Desembolso acumulado (%)  R$ 3.995,37 R$ 27.967,57 R$ 51.939,77 R$ 71.916,61 R$ 79.907,34 

 
CRONOGRAMA FÍSICO 

PRODUTO 
Dias a partir da emissão da Ordem de Serviço - OS 

30 90 130 150 180 

1.Plano de Trabalho      

2.Diagnóstico      

3.Prognóstico      

4.PEA Consolidado      

5.Resumo Executivo      

Desembolso por produto (%) 5 30 30 25 10 

Desembolso acumulado (%)  5 35 65 90 100 
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