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SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA 
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DOS CONTRATOS DE 

GESTÃO 

 

Ata de Reunião da Comissão de Avaliação dos Resultados dos 
Contratos de Gestão das Organizações Sociais da Área da Cultura, 
realizada no dia 26 de agosto do ano de 2021. 
 

No dia vinte e seis do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, por meio de 

videochamada na ferramenta digital Microsoft Teams, realizou-se a reunião da Comissão de 

Avaliação dos Resultados dos Contratos de Gestão das Organizações Sociais da Área da 

Cultura (CA). Presentes na reunião, como membros da Sociedade Civil: Sérgio Prilucki 

Ajzemberg. Como funcionários públicos estaduais participaram: Genoveva Figueiredo de Moura, 

Maria Aparecida Pinto e Tiago Silva Birkholz e como suplente Aracélia Costa. Secretariaram a 

reunião, Marianna Bomfim, Gisela Colaço Geraldi, Marina Sequetto Pereira e Rodrigo Ribeiro de 

Lima, representantes da Unidade de Monitoramento. 

A reunião foi aberta pela Presidente da Comissão de Avaliação, Genoveva Figueiredo de 

Moura, dando início às discussões para deliberação sobre o resultado do 1º quadrimestre dos 

contratos de gestão das Organizações Sociais da Área da Cultura para deliberação dos 

relatórios de atividades do 2ª trimestre de 2021 da CA. A presidente solicitou aos membros que 

discutissem os resultados dos contratos de gestão trazidos nos relatórios das OS e pareceres 

técnicos das Unidades Gestoras e que expusessem suas dúvidas. Com o auxílio da Unidade de 

Monitoramento, as dúvidas foram esclarecidas e as alterações propostas devidamente acatadas 

pelo conjunto de membros. Assim, após a deliberação finalizada, os relatórios de atividades do 

2º trimestre de 2021 da CA foram devidamente aprovados. 

A Comissão de Avaliação sugeriu, no âmbito de suas atribuições, verificarem junto as 

Unidades Gestoras sobre a padronização das métricas de avaliação dos resultados dos 

contratos de gestão, presentes nos pareceres técnicos. Outro ponto levantado pela CA é criar 

um histórico de devolutivas de todas as sugestões feitas às OSs gestoras dos objetos culturais 

ao longo dos relatórios, a fim de melhorar o monitoramento das avaliações realizadas pelo 

colegiado. 

A presente Comissão de Avaliação solicitou reunião junto ao gabinete da Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa para apresentar a proposta de cursos e de consultoria de marketing 

virtual junto às Organizações Sociais assim que possível.  

Por fim, a Comissão foi unânime em sugerir novamente à Pasta um sistema de 

monitoramento informatizado dos resultados de todos os contratos de gestão, em especial do 

plano de trabalho e orçamentário.  
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Nada mais havendo a ser tratado, determinou a Sra. Presidente da Comissão o 

encerramento dos trabalhos, bem como a lavratura da presente Ata.  

 
São Paulo, 26 de agosto de 2021. 

 
 

 
       _________________________________ 

Genoveva Figueiredo de Moura 
Presidente da Comissão de Avaliação 
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