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lnformac:oes e Analises do Acompanhamento Orc:amentario de 2017 

Apresentamos abaixo comentarios quanto a execucao orcamentaria do exerdcio de 2017: 

RECEITAS DO CONTRATO DE GESTAO 

1) Receitas Financeiras e nao financeiras 

A area de captacao da OS, trabalhou fortemente estreitando tacos com os parceiros ja existentes e 

conseguiu ao longo de 2017 captar novas parcerias. A area esta apresentando um 6timo desempenho, e 

o foco da OS e cada vez mais ampliar e diversificar as fontes de receitas. 

Orpmento 
ReaHzado 

" RE<EITAS acumulaclo Reallzado 
Pn!vistoANal 

Amal Ano2017 

Repasse do Contrato de Gestao 32.080.463 32.080.463 100% 

Captacao de recursos 641.609 1.328.810 207% 

Como resultado disso foram realizadas inurneras parcerias em 2017, onde destacamos as seguintes 

parcerias: 

• noacso de 362 itens de maquiagem e pintura; 

• 22 apresentacoes de espetaculos com parcerias diretas, PROAC, VAi e Lei Rouanet; 

• 42 apresentacces de shows musicais e espetaculos, contratadas com descontos de 50% a 93%. 

• noacao de Acervo pela Associacao Amigos do Belem; 

• 3 dias de evento do 22 Concurso "O Corte mais Chave de Sao Paulo"; 

• Ai;:ao CIEE com parceria do Centro de lntegracao Empresa-Escola; 

• Doacao de livros; 

• Console de video games doados pela Itau Cultural. 

Os detalhes de todas as ai;:oes mencionadas acima se encontram no anexo tecnico de Captacao. 
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DESPESAS ATRELADAS A EXECU(:AO DO CONTRATO DE GESTAO 

1) Custos Administrativos 

Despesas 
Realizado 

" acumulado Reallzado 
Prevlstas 

Anial Ano2017 

Custos Mninlstratlvos lnstllucbals l 812403 2.259.463 125% 

tocacao de veiculos 352.898 274.988 78% 

Uti l idades oubllcas 830.813 743.937 90% 

Material de consume, e s crttorlo e l impeza 260.259 236.833 91% 

Viagens e Estadias - 33 - 

Acoes de capacrtacao interna - - - 

Acoes de desenvolvimento institucional - - - 

Aiuda de custo oara conselheiros - - - 

Desoesas tributa rlas e financeiras 266.000 156.673 59% 

Desoesas diversas (correio, xerox, motobov, etc.) 102.433 102.229 100% 

Uniformes e EPls - 10.353 - 

Eauioamentos e rncbi l i  a rio - 23.155 - 

Outros - 711.263 - 

Na linha de "Outros" sao contabilizadas as variac;5es com provis5es de contingencies trabalhistas. 

2) Programas de Trabalho Area Fim 

A OS esta trabalhando fortemente na Captacao de Recursos, e em 2017 obtivemos uma significativa 

realizacao de parcerias que nos resultaram em uma captacao de R$ 1.333.835,01, que foram alocadas 

nas linhas que tiveram variac;5es no perfodo, desta forma nao impactando nosso orc;amento financeiro. 

Despesas 
Realizado 

" 
acumulado Reallzado 

Pn!vistas 
Amal Ano2017 

Blbllateca 41.500 59.199 143% 

Aauisicao de acervo 37.500 38.411 102% 

Prograrnacao Cultural 4.000 9.500 238% 

Outras despesas (eventos) - - - 

lnvestimentos - 11.288 - 

A variacao observada na linha Prograrnacao Cultural, dentro do programa de Biblioteca conforme 

demonstrado abaixo esta sendo administrada pela area fim, para otimizar os recursos que estao sendo 

economizados na aquisicao de acervo, devido ao grande nurnero de doac;5es angariadas pela OS. 

Desta maneira, esta sendo possfvel melhorar e diversificar um pouco mais as atividades com autores, 

sem prejudicar o total previsto para o Programa Biblioteca no orc;amento anual. 
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Despesas 
Realizado 

" aannulado Realizado 
Pn!vistas 

Anual Ano2017 

Senlltn Educatlvo L553.943 1.531.235 99% 

Proieto Es oe tacul o 190.000 143.562 76% 

Ate l ies nP Cri a ca o p Tri lhas nP Prod • •  rSn 1.040.000 879.132 85% 

Material e Se rvicos para a te l ie  s  290.000 150.756 52% 

Lanches (Formacao Cultural) 750.000 728.376 97% 

Saida s Peda aoaica s 102.900 102.454 100% 

La nches 9.000 21.454 238% 

Tra nsoorte 93.900 81.000 86% 

Proietos Es pe ci a i s 4.600 163.265 3549% 

Formaca o Continuada Educadores (Palestras) 32.000 28.343 89% 

lnvestimentos 184.443 214.480 116% 

Em setembro/2016 a empresa que era fornecedora dos Lanches, Fast Break, solicitou o cancelamento 

do contrato, por nao ter interesse na continuidade do fornecimento, devido as mudanc;as internas na 

empresa. 

Ap6s nova licitacao, efetuamos a contratacao da SS Super Lanches, que apresentou a proposta de 

menor valor, porern em comparacao com o fornecedor anterior o kit de lanches secos teve um aumento 

de 44% em seu valor. Essas varlacoes nao foram consideradas na previsao do orc;amento que ja havia 

sido conclufda e enviada para a UGE. 

A variacao apresentada em Projetos Especiais trata-se de Captacoes realizadas no ano ja contempladas 

no anexo tecnico de Captacao, como a realizacao do Curso de Cinema "E n6is na Fita" pela In Brasil 

Producao Cultural e com o recebimento do Acervo da Associacao Amigos do Belem, dentre outras. 

Os gastos financeiros dentro desta rubrica de Projetos Especial no ano de 2017, estao abaixo 

demonstrados: 

Despesas 
Reallzado 

" acumulado Reallzado 
Plavlstas 

Anual Ano2017 

Projetos Especiais  4.600 3.265 71% 

Conforme demonstrado acima o orc;amento ficou dentro do previsto para o ano. 
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Despesas 
Realizado % 

acumulado Realizado 
Prevlstas 

Anual Ano2017 

Falbrica Aberta 956.107 1.936.681 203% 

La nches 84.325 98.779 117% 

Transporte 245.100 285.651 117% 

Eventos esporadicos - 30.000 - 

Prograrnacao Cultural (Fabrica Aberta) 460.547 1.426.579 310% 

Outras despesas  -  -  
.  

lnvestimentos 166.135 95.672 58% 

A vanac;:ao apresentada na linha de Prograrnacao Cultural (Fabrlca Aberta) refere-se as captacoes 

realizadas no exercfcio ja contempladas no anexo tecnico de Captacao. 

Despesas 
Reallzado % 

acumulaclo Reallzado 
Prevlstas 

Anual Ano2017 

Progra macao Cultural (Fabrica Aberta) 460.547 299.167 65% 

Acima demonstramos de fato os gastos ocorridos nesta rubrica, que permaneceram dentro do 

orc;:amento previsto para o exercfcio de 2017. 
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Manifestacao em Resposta ao Relat6rio Conclusivo Anual de 2016 da Comissao de Avaliacao 

dos Resultados dos Contratos de Gestao da SEC-SP 

CG 01/2016 

Apresentamos abaixo comentarios quanta as recomendacdes efetuadas pela Cornissao de Avaliac;ao dos 

Resultados dos Contratos de Gestao da SEC-SP referentes ao exercicio encerrado em 31 de dezembro de 

2016. 

A Comissiio de Avaliaciio recomenda a Orqanizaciio Social aprimoramento do site dos equipamentos 

culturais em tela a fim de qarantir ao pub/ico acesso e conhecimento ao trabalho de excelencia que a 

CCE vem realizando ao lonqo do tempo nas Fabricas de Cultura. 

O site do Catavento foi desenvolvido ha alguns anos atras e atualmente nao possui tecnologia e 

capacidade suficiente para suportar a insercao de dados alern dos ja inseridos, e tarnbern de 

atualizacoes mais modernas. 

A OS entende a irnportancia do aprimoramento do site, e ao longo de 2017 nossa area de captacao 

trabalhou na busca incessante de parceiras, que pudessem nos auxiliar neste aprimoramento sem 

termos custos adicionais. Para o ano de 2018, estamos ainda buscando obter parcerias de empresas, 

porern ja projetamos em nosso orcarnento este custo. 

Estruturaciio de indicadores comuns das areas fins para equipamentos com tipoloqias semelhantes. 

A Superintendencia de Formac;ao Cultural realizou ao longo do ano de 2017 reunioes com a equipe de 

Forrnacao Cultural da Organizacao Social Poiesis, instituicao que gerencia as Fabricas de Cultura das 

zonas sul e norte no intuito de alinharmos os entendimentos sabre as metas estabelecidas nos 

contratos de gestao das Fabricas de Cultura com a Secretaria de Cultura/UFC - Unidade de Forrnacao 

Cultural. 

A O.S tarnbern participou, em 2016, das reunioes convocadas e realizadas pela U.M - Unidade de 

Monitoramento da Secretaria de Cultura com o objetivo de aprofundar o trabalho dos indicadores das 

areas fins da SEC e subsidiar o desenvolvimento do Sistema de Monitoramento e Avaliacao da Cultura 

(SMAC). 

Manifestaciia expressa no pr6ximo relat6rio anual da OS e no pr6ximo parecer anual da Unidade 

Gestora, indicando de que maneira os resultados obtidos estiio (ou niio) de acordo com as diretrizes da 

polftica cultural da Secretaria, com a missiio do equipamento, proqrama cultural au qrupo artfstico e 

com o planeiamento e estrateqias de aciio aprovadas para o contrato de qestiio. Nesse sentido, faz-se 

importante um posicionamento mais obietivo quanta a qua/idade pertinencia das realizacoes em relaciio 

a polftica cultural paulista, na visiio de seus executores e dos responsaveis pelo acompanhamento mais 

pr6ximo. 

No caso das Fabricas de Cultura, os resultados obtidos estao diretamente ligados ao atingimento das 

metas estabelecidas no Contrato de Gestao, que foram pensadas e estruturadas no intuito de contribuir, 

prioritariamente, para a torrnacao de criancas e jovens, a fim de torna-los engajados na construcao de 

uma sociedade em que a arte e cultura sao vivenciadas como oportunidade de transforrnacao: Estimular 

o desenvolvimento integral de indivfduos e grupos por meio da valorizacao e arnpllacao de universos 
culturais, de situacoes de convivencia e experiencias artfsticas, respectivamente rnissao e objetivos do 

Programa. 

A diversidade e qualidade das ac;oes desenvolvidas foram registradas ao longo de todo ano de 2017 nos 

anexos dos relat6rios trimestrais enviados a Unidade de Forrnacao Cultural. 
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Cabe, contudo, destacar algumas considerac;:6es que corroboram para o pleno desenvolvimento do 

Programa e da Polftica Cultural Paulista. 

Sobre os resultados das acoes desenvolvidas no ambito da Forrnacao Cultural: 

• Cldadaos com pleno exerdcio dos direitos culturais: a superacao do nurnero de matriculados 

nos Atelies de Criacao, Trilhas de Producao e Projeto Espetaculo, assim como a grande 

frequencia nas atividades regulares e nas Bibliotecas atestam o quanto a comunidade de cada 

um dos territ6rios em que as Fabricas da zona leste estao se apropriaram da proposta 

pedag6gica e das acoes oferecidas. Ainda neste contexto, destacamos a realizacao de Saraus 

ternaticos que permitem aos aprendizes e as comunidades manifestarem-se artfstico e 

culturalmente; as Feiras Culturais em que os aprendizes apresentam para escolas e publlco em 

geral um pouco do que estao desenvolvendo, as Formaturas Culturais ao final de cada semestre 

que permitiu a fruic;:ao e interacao social por meio da apresentacao dos processos vivenciados. 

Faz pa rte da proposta pedag6gica de cada educador o estimulo e desenvolvendo de interfaces 

entre todas as linguagens artfsticas, a participacao nas ac;:6es desenvolvidas pela Biblioteca, 

alern das safdas pedag6gicas que ampliam ainda mais as referencias culturais dos aprendizes e 

o acesso a outros equipamentos. 

Outros dois destaques significativos sao a realizacao das acoes de "Biblioteca pelo Bairro" nas 

quais a equipe de cada Biblioteca desenvolve contac;:6es de hist6rias, encontros com leitores e 

atividades literarias em escolas e instituic;:6es do entorno das Fabricas, e as parcerias realizadas 

com as organizac;:6es locais, empresas que cedem ingressos para realizacao de safdas 

pedag6gicas, empresas privadas como a Yamaha que encaminha apresentac;:6es e workshops 

para as unidades, alern de parcerias com os equipamentos publicos municipais e estaduais, que 

podem ser verificadas em nossos relat6rios trimestrais. 

• Patrimenio Cultural preservado e diversidade e criac;:ao artistica promovidas e valorizadas: 

neste aspecto, destacamos o desenvolvimento do Projeto Mem6ria do Bairro que desenvolve 

acoes de aproxlrnacao e pesquisa de patrim6nios culturais dos bairros de Vila Curuca, 

Sapopemba, ltaim Paulista, Parque Belem e Cidade Tiradentes, buscando relacionar as 

atividades das Fabricas com seu entorno, por meio da escuta e do dialogo com a territorialidade 

e sua identidade cultural. Objetiva o desenvolvimento de acoes - dentro e fora das Fabricas de 

Cultura (extramuros) - que aproximam e potencializam os valores artisticos-culturais da 

comunidade, com o intuito de fomentar a interculturalidade e o pertencimento, bem como 

valorizar os patrim6nios culturais materiais e imateriais locais. 

• Desenvolvimento social e economlco potencializado por meio da ac;:ao cultural: A area de 

Forrnacao Cultural desenvolve o Projeto Monitor Aprendiz no intuito de promover a experiencia 

profissional para aprendizes, pelo perfodo de um ano, fazendo parte das suas atribuic;:6es 

auxiliarem em todas as ac;:6es que envolvem a area de Formacso Cultural, desde o 

acompanhamento pedag6gico das ac;:6es dos educadores, biblioteca, demandas 

administrativas, ate a montagem e logfstica dos eventos propostos pela area, como por 

exemplo: formaturas culturais, saraus, concertos do Projeto Musicando, entre outros. 

Ap6s a experiencia de um ano, alguns deles sao contratados para compor o quadro regular de 

funcionarios, como por exemplo, exercer a funcao de auxiliar de sala de leitura, auxiliar de 

atividades gerais. 

Alern desta ac;:ao objetiva, as atividades desenvolvidas impactam tarnbem nas escolhas dos 

aprendizes - muitos deles decidem e conseguem fazer uma faculdade na linguagem que 

estudaram na Fabrica; formam coletivos culturais e participam de editais como o VAi e PROAC; 

comp6em o elenco de espetaculos profissionais; passam por processos seletivos para 

ingressarem na OSESP; EMESP; Bales da Cidade, entre outros. 
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Alguns destaques de 2017: 

Agatha Gabriela e Silva - 18 anos 

Agatha e aprendiz da Fabrica de Cultura 

Cidade Tiradentes desde o 22 semestre de 

2013, trilhando o seu conhecimento dentro 

da linguagem de Musica, No 22 semestre de 

2017, Agatha estreou na banda do 

espetaculo "Patetica", da Cia Estavel de 

Teatro. Agatha ja realizou apresentacoes no 

Arsenal da Esperanc;:a, Oficina Cultural 

Oswald de Andrade, Teatro Flavia lrnperio, 

Mostra de Artes Cenicas da EAC (Escola de Artes Cenicas Wilson Geraldo - Teatro Guarany) de Santos-SP 

e 82 Festival Popular de Teatro de Fortaleza-CE. Para o pr6ximo ano, Agatha Gabriela circulara com a 

companhia realizando algumas apresentacoes do espetaculo que recebeu o apoio do edital Proac de 

Circulacao nas cidades do Estado de Sao Paulo. A aprendiz sera contratada coma monitora aprendiz em 

2018 na Fabrica de Cultura Cidade Tiradentes. 

Creditos da Foto: Jonatas Marques 

Jonathan Silveira de Araujo Santos (17 anos) 

Jonathan participa dos atelies da Fabrica desde o l O 

semestre de 2016. Passou pelos cursos de Teatro e 

Projeto Espetaculo e vem construindo uma relac;:ao 

muito forte com a arte cenica. Em 2017 fez parte do 

grupo cenico "Sociedade Ancnirna" com a pec;:a 

CONTORCENANDO, projeto que foi aprovado pelo 

programa VAi, composto por alguns aprendizes das 

Fabricas de Cultura de Vila Curuca e Cidade 

Tiradentes. Atraves deste destaque e tarnbem de 

seu desempenho no Projeto Espetaculo, foi 

convidado para realizar um estagio na funcao de producao com a "Trupe Sinha Z6zima" que, desde 

2017, pesquisa o onlbus urbano coma espac;:o cenico. 

Marcelo Vinicius Alves 

Marcelo iniciou sua trajet6ria na Fabrica de Cultura Sapopemba, no 

ano de 2012, quando tinha 13 anos. 

Frequentou os atelies de Xilogravura em 2012, Circa e Capoeira de 

2013 a 2015. Revelou-se coma um jovem de objetivos artfsticos e 

profissionais bem definidos. No perfodo de 2015 a 2016 foi monitor 

aprendiz na Fabrica de Cultura Sapopemba e devido seu desempenho, 

pro atividade e dinamismo, em 2017 foi contrato coma auxiliar de 

atividade gerais na Fabrica de Cultura Cidade Tiradentes 
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Manifestacaa, na pr6ximo relat6rio anua/ da OS quanta ao atendimento au nao das so/icitacoes e 

recomendar;oes trimestrais desta Comissoo e da Unidade Gestora. 

A Organizacao Social Catavento preza pela lisura, transparencia e excelencia na gestao dos contratos por 
ela administrados. Desta forma, todas as sollcltacoes e recomendacoes trimestrais desta Cornissao, da 
Unidade Gestora, da Unidade de Monitoramento e dos 6rgaos fiscalizadores sao prontamente 
respondidas atraves de Offcios, ou mesmo nos pr6prios relat6rios trimestrais e anuais. 
Entendemos que as soltcltacoes e recornendacoes sao de extrema lrnportancia, para que a OS continue 
perfazendo uma gestao de qualidade e dando cumprimento as obrlgacoes contratuais dos Contratos de 
Gestao. 

Com relacao ao atua/ cen6rio da crise econ6mica, que as Orqanizar;oes Sociais se articu/em em ar;oes 

coniuntas, em rede, a fim de obter tanto otimizacao de custos par meio de qanhos de esca/a na 

contratar;iio de servicos comuns, quanta compartilhamento de suas expertises. 

Em 2017 a OS Catavento atualizou seu Regulamento de Compras e Contratacoes atraves de praticas ja 
adotadas no dia a dia, porern estas, ainda nao estavam contempladas no antigo Regulamento de 
Compras. Tarnbern utilizamos como referenda para esta atualizacao o Relat6rio "Referencial de boas 
praticas de compras e contratacoes de services", elaborado pela Unidade de Monitoramento - UM. 

Durante o exercfcio de 2016, a equipe da UM realizou diversas visitas tecnlcas nas sedes das 
Organizacoes Socia is parceiras da SEC, e destacou em seu Parecer Anual: 

"E  importante destacar que os regu/amentos da OS podem prever tanto as boas pr6ticas recomendadas 

nos referenciais elaborados pela UM, quanta outras niio previstas, porem j6 praticadas ou pesquisadas 
junta a outras instituiciies, visando sempre a maior transparencia e respeito ao interesse publico e ao 

uso respons6vel dos recursos. lsso e especialmente v6/ido no caso da Catavento Cultural e Educacional, 

onde pudemos registrar alqumas dos me/hares pr6ticas de compras e contratacoes dentre as rea/izadas 

em todas as orqanizacoes sociais", 

Como cada organizacao Social possui seu Regulamento de Compras a ser seguido, e principalmente 
quando das fiscalizacoes realizadas pelo Tribunal de Contas e Ministerio da Fazenda, que necessitam 

auditar os processes e documentos originais, nao conseguimos publicar um unico Edital por exemplo 
para contemplar diversas OSs, ja que os documentos da licitai;ao, contratos emitidos, notas fiscais e etc, 

devem estar todos em nome da OS contratante e com referenda ao Contrato de Gestao que arcara com 
esta despesa, desta forma, procuramos sempre verificar junto as demais OSs referencias de prestadores 
de services e precos praticados nos services e compras em comum, assim temos uma paridade destes 
valores praticados junto as demais OSs. 

Realizaciio de reuniiio da diretoria com todos os colaboradores da OS para apresentacao do conteudo 

deste relat6rio {e anexo} sequida da entreqa, em sua pr6xima prestaciio de contas, do resumo das 

opinioes de seu publico interno. 

A OS Catavento desenvolve semanalmente reunifies com suas equipes, estas reunldes sao realizadas por 
equipe para melhor fruii;ao dos pontos a serem abordados. Desta forma, sao realizadas as reunides por 
equipe a saber: equipe de Forrnacao Cultural, da equipe de Promocao e Articulacao, da equipe Predial e 
da equipe administrativo-financeira. 

Todas as equipes entendem que e de extrema irnportancia compartilharmos os assuntos abordados 
tanto neste Parecer como nos Pareceres e Relat6rios da Unidade de Monitoramento, da Unidade de 
Forrnacao Cultural, Tribunal de Contas, Ministerio da Fazendo e demais organs. 

As respostas dadas acima foram coletadas juntamente com estas equipes, as quais nos auxiliam sempre 
em todas as respostas de solicitacdes ou recornendacdes que nos sao direcionadas. 
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Manifestacao em Resposta ao Relat6rio Conclusivo Anual de 2016 da Comissao de Avaliacao 

dos Resultados dos Contratos de Gestao da SEC-SP 

CG 01/2011 e CG 03/2012 

Apresentamos abaixo comentarios quanto as recomendac;:5es efetuadas pela Cornissao de Avaliacao dos 

Resultados dos Contratos de Gestao da SEC-SP referentes ao exercfcio encerrado em 31 de dezembro de 

2016. 

Estruturacao de indicadores comuns das areas fins para equipamentos com tipoloqias semelhantes. 

A Superintendencia de Formac;:ao Cultural realizou ao longo do ano de 2017 reuni5es com a equipe de 

Forrnacao Cultural da Organizacso Social Poiesis, instituicao que gerencia as Fabricas de Cultura das 

zonas sul e norte no intuito de alinharmos os entendimentos sobre as metas estabelecidas nos 

contratos de gestfio das Fabricas de Cultura com a Secretaria de Cultura/UFC - Unidade de Forrnacao 

Cultural. 

A O.S tarnbern participou, em 2016, das reuni5es convocadas e realizadas pela U.M - Unidade de 

Monitoramento da Secretaria de Cultura com o objetivo de aprofundar o trabalho dos indicadores das 

areas fins da SEC e subsidiar o desenvolvimento do Sistema de Monitoramento e Avaliac;:ao da Cultura 

(SMAC). 

Manifestacao expressa no pr6ximo relat6rio anual da OS e no pr6ximo parecer anual da Unidade 

Gestara, indicando de que maneira os resultados obtidos estao (au noo/ de acordo com as diretrizes da 

politico cultural da Secretaria. cam a missao do equipamento. proqrama cultural ou qrupo artfstico e 

com o planeiamento e estrateqias de acao aprovadas para o contrato de qestao. Nesse sentido. faz-se 

importante um posicionamento mais obietivo quanta a qualidade pertinencia dos reafizaci5es em relacao 

a politico cultural paufista, na visoo de seus executores e dos responsaveis pelo acompanhamento mais 

pr6ximo. 

No caso das Fabricas de Cultura, os resultados obtidos estao diretamente ligados ao atingimento das 

metas estabelecidas no Contrato de Gestao, que foram pensadas e estruturadas no intuito de contribuir, 

prioritariamente, para a forrnacao de crianc;:as e jovens, a fim de torna-los engajados na construcao de 

uma sociedade em que a arte e cultura sao vivenciadas coma oportunidade de transforrnacao: Estimular 

o desenvolvimento integral de indivfduos e grupos por meio da valorizacso e arnpliacao de universos 

culturais, de situac;:5es de convivencia e experiencias artlsticas, respectivamente rnissao e objetivos do 

Programa. 

A diversidade e qualidade das ac;:5es desenvolvidas foram registradas ao longo de todo anode  2017 nos 

anexos dos relat6rios trimestrais enviados a Unidade de Forrnacao Cultural. 

Cabe, contudo, destacar algumas consideracdes que corroboram para o pleno desenvolvimento do 

Programa e da Polftica Cultural Paulista. 

Sabre os resultados das acoes desenvolvidas no ambito da Forrnacao Cultural: 

• Cldadaos com pleno exercicio dos direitos culturais: a superacao do numero de matriculados 

nos Atelies de Criacao, Trilhas de Producao e Projeto Espetacuio, assim como a grande 

frequencia nas atividades regulares e nas Bibliotecas atestam o quanto a comunidade de cada 

um dos territ6rios em que as Fabricas da zona leste estao se apropriaram da proposta 

pedag6gica e das acoes oferecidas. Ainda neste contexto, destacamos a realizacao de Saraus 

ternaticos que permitem aos aprendizes e as comunidades manifestarem-se artfstico e 

culturalmente; as Feiras Culturais em que os aprendizes apresentam para escolas e publico em 
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geral um pouco do que estao desenvolvendo, as Formaturas Culturais ao final de cada semestre 

que permitiu a fruic;ao e interacao social por meio da apresentacao dos processos vivenciados. 

Faz parte da proposta pedag6gica de cada educador o estimulo e desenvolvendo de interfaces 

entre todas as linguagens artisticas, a partlcipacao nas ac;oes desenvolvidas pela Biblioteca, 

alern das saidas pedag6gicas que ampliam ainda mais as referencias culturais dos aprendizes e 

o acesso a outros equipamentos. 

Outros dais destaques significativos sao a realizacao das ac;oes de "Biblioteca pelo Bairro" nas 

quais a equipe de cada Biblioteca desenvolve contacoes de hist6rias, encontros com leitores e 

atividades llterarias em escolas e instituicoes do entorno das Fabricas, e as parcerias realizadas 

com as organizacces locais, empresas que cedem ingressos para realizacao de saidas 

pedag6gicas, empresas privadas coma a Yamaha que encaminha apresentacces e workshops 

para as unidades, alern de parcerias com os equipamentos publicos municipais e estaduais, que 

pod em ser verificadas em nossos relat6rios trimestrais. 

• Patrimonio Cultural preservado e diversidade e criac;ao artistica promovidas e valorizadas: 

neste aspecto, destacamos o desenvolvimento do Projeto Mem6ria do Bairro que desenvolve 

ac;oes de aproxlmacao e pesquisa de patrimonies culturais dos bairros de Vila Curuca, 

Sapopemba, ltaim Paulista, Parque Belem e Cidade Tiradentes, buscando relacionar as 

atividades das Fabricas com seu entorno, por meio da escuta e do dialogo com a territorialidade 

e sua identidade cultural. Objetiva o desenvolvimento de acoes - dentro e fora das Fabricas de 

Cultura (extramuros) - que aproximam e potencializam os valores artisticos-culturais da 

comunidade, com o intuito de fomentar a interculturalidade e o pertencimento, bem coma 

valorizar os patrimonies culturais materiais e imateriais locais. 

• Desenvolvimento social e economlco potencializado por meio da ac;ao cultural: A area de 

Fcrrnacao Cultural desenvolve o Projeto Monitor Aprendiz no intuito de promover a experiencia 

profissional para aprendizes, pelo pertodo de um ano, fazendo parte das suas atribuicdes 

auxi l iarem em todas as ac;oes que envolvem a area de Formac;ao Cultural, desde o 

acompanhamento pedag6gico das acoes dos educadores, biblioteca, demandas 

administrativas, ate a montagem e logistica dos eventos propostos pela area, coma por 

exemplo: formaturas culturais, saraus, concertos do Projeto Musicando, entre outros. 

Ap6s a experiencia de um ano, alguns deles sao contratados para compor o quadro regular de 

funcionarios, coma por exemplo, exercer a func;ao de aux i liar de sala de leitura, auxiliar de 

atividades gerais. 

Alern desta ac;ao objetiva, as atividades desenvolvidas impactam tarnbem nas escolhas dos 

aprendizes - muitos deles decidem e conseguem fazer uma faculdade na linguagem que 

estudaram na Fabrica; formam coletivos culturais e participam de editais coma o VAi e PROAC; 

compoern o elenco de espetaculos profissionais; passam por processos seletivos para 

ingressarem na OSESP; EMESP; Bales da Cidade, entre outros. 

Alguns destaques de 2017: 

Agatha Gabriela e Silva - 18 anos 

Agatha e aprendiz da Fabrica de Cultura 

Cidade Tiradentes desde o 22 semestre de 

2013, trilhando o seu conhecimento dentro 

da linguagem de Musics. No 22 semestre de 

2017, Agatha estreou na banda do 

espetaculo "Patetica", da Cia Estavel de 

Teatro. Agatha ja realizou apresentacoes no 

Arsenal da Esperanc;a, Oficina Cultural 
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Oswald de Andrade, Teatro Flavia lrnperio, Mostra de Artes Cenicas da EAC {Escola de Artes Cenicas 
Wilson Geraldo - Teatro Guarany) de Santos-SP e 8Q Festival Popular de Teatro de Fortaleza-CE. Para o 

pr6ximo ano, Agatha Gabriela circulara com a companhia realizando algumas apresentacoes do 

espetaculo que recebeu o apoio do edital Proac de Circulacao nas cidades do Estado de Sao Paulo. A 
aprendiz sera contratada coma monitora aprendiz em 2018 na Fabrica de Cultura Cidade Tiradentes. 

Creditos da Foto: Jonatas Marques 

Jonathan Silveira de Araujo Santos (17 anos) 

Jonathan participa dos ate lies da Fabrlca desde o 1 ° 

semestre de 2016. Passou pelos cursos de Teatro e 
Projeto Espetaculo e vem construindo uma relacao 

muito forte com a arte cenica. Em 2017 fez parte do 

grupo cenlco "Sociedade Anonirna" com a peca 
CONTORCENANDO, projeto que foi aprovado pelo 

programa VAi, composto par alguns aprendizes das 

Fabricas de Cultura de Vila Curuca e Cidade 
Tiradentes. Atraves deste destaque e tarnbern de seu desempenho no Projeto Espetaculo, foi 

convidado para realizar um estagio na fun<;ao de producao com a 'Trupe Sinha Z6zima" que, desde 

2017, pesquisa o onibus urbano coma espaco cenico. 

Marcelo Vinicius Alves 

Marcelo iniciou sua trajet6ria na Fabrica de Cultura Sapopemba, no ano de 

2012, quando tinha 13 anos. 
Frequentou os atelies de Xilogravura em 2012, Circa e Capoeira de 2013 a 

2015. Revelou-se coma um jovem de objetivos artfsticos e profissionais bem 

definidos. No perfodo de 2015 a 2016 foi monitor aprendiz na Fabrica de 

Cultura Sapopemba e devido seu desempenho, pro atividade e dinamismo, 
em 2017 foi contrato coma auxiliar de atividade gerais na Fabrica de Cultura 
Cidade Tiradentes 

Manifestaciio, no pr6ximo relat6rio anual da 05 quanta ao atendimento ou niio das solicitacoes e 

recomendacoes trimestrais desta Comissiio e da Unidade Gestora. 

A Organizacso Social Catavento preza pela lisura, transparencia e excelencia na gestao dos contratos por 

ela administrados. Desta forma, todas as solicitacdes e recornendacoes trimestrais desta Cornissao, da 

Unidade Gestora, da Unidade de Monitoramento e dos 6rgaos fiscalizadores sao prontamente 
respondidas atraves de Offcios, ou mesmo nos pr6prios relat6rios trimestrais e anuais. 
Entendemos que as solicitacdes e recomendacdes sao de extrema importancia, para que a OS continue 
perfazendo uma gestao de qualidade e dando cumprimento as obrigacdes contratuais dos Contratos de 

Gestao. 
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Manifestacao em Resposta ao Relat6rio de Atividades da Comissao de Avaliacao dos 

Contratos de Gestao da SEC- 3!! TRIMESTRE - 2017 

CG 01/2016 

Apresentamos abaixo comentarios quanto as recornendacoes efetuadas pela Cornissao de Avaliac;:ao dos 

Resultados dos Contratos de Gestao da SEC-SP referentes ao 32 trimestre de 2017. 

A UGE e OS a busca por melhores formas de comunicar os editais e convocat6rias, a/em da proqramaci'io 

dos obietos culturais como um todo, seia por meio da divulqaci'io no site da SEC e do 

equipamento/proqrama/qrupo artfstico, seia por meio de redes sociais ou parceria com outras 

orqanizacoes sociais, aumentando assim a capilaridade comunicacional. 

Todos editais sao publicados no site da OS, na aba "Compras e Contratacoes de Servic;:os". A 

prograrnacao das atividades e enviada mensalmente para a SEC que tambern faz a divulgacao em seu 

site de acordo com os criterios por ela estabelecidos. A divulgacao da prograrnacao das Fabricas de 

Cultura do Setor A e feita atraves das redes sociais, no site do pr6prio equipamento, atraves da inclusao 

dos cartazes e da prograrnacao mensal completa, e tambern atraves de panfletos distribufdos no 

entorno das Fabricas. Para o a n o d e  2018 iremos procurar parcerias com outras OS's para aumentar a 

divulgacao das nossas atividades. 

Que toda contratualizaci'io com a SEC contemple metas ou obriqacoes de acessibilidade, permitindo 

maior inc/usi'io e diversificaci'io de publico a fim de qarantir e ampliar acesso, um dos pi/ares da polftica 

publica de cultura no Estado de Scio Paulo. 

Para o pr6ximo aditamento, incluiremos no nosso Plano de Trabalho, metas que englobem ac;:oes de 

acessibilidade para a inclusao e diversificacao do publico. 

A UGE que vincule a parcela variavel do repasse apenas as metas de resultado indicativas do benef(cio 

obtido pelo publico-a/vo com o servico cultural prestado. 

Recornendacao destinada a UGE. 

A Secretaria e as Orqanizacoes Sociais mais atenci'io a padronizaci'io existente para os relat6rios 

financeiros, e reafizaci'io de pesquisa de satisfaci'io com o publico, independente das reafizadas pelas 

pr6prias OSs. 

Quando existentes, utilizamos os modelos oferecidos pela UGE para o preenchimento dos relat6rios 

financeiros e de pesquisa. Caso nao seja disponibilizado um modelo pela UGE, formalizamos a 

metodologia utilizada, no caso das pesquisas, ou seguindo as norrnas/legislacao vigentes para os 

relat6rios financeiros. 

41 



FABRlcAs 
DECIJDURA 

CONCLUSAO 

organiza(lo ,ocial de cultura 

As metas para 2017, constantes no Plano de Trabalho, Anexo II do Contrato de Gestao n2 01/2016, 

foram em sua maioria integralmente cumpridas, sendo todas executadas dentro da previsao 

orcamentaria para o exercfcio, conforme demonstrado acima. 
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