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Ata de Reunião da Comissão de Avaliação dos Resultados dos 
Contratos de Gestão das Organizações Sociais da Área da Cultura, 
realizada nos dias 08 de dezembro do ano de 2021. 
 

Nos dias 08 do mês de dezembro 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: Antônio Thomaz Lessa 

Garcia Junior, Juliana Braga de Mattos, Marina Marchesan Gonçalves Barbosa e Sergio Prilucki 

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

e Tiago Silva Birkholz Duarte. Secretariaram a reunião, Gisela Colaço Geraldi, Marina Sequetto 

Pereira, Ana Beatriz de Oliveira Souza, Rodrigo Ribeiro de Lima e Grislayne Guedes Lopes, 

representantes da Unidade de Monitoramento. 

A abertura da reunião ocorreu com a participação da Secretária Executiva da Pasta, 

Claudia Pedroso, dando boas-vindas aos novos membros da Comissão, do biênio 2021-2023. 

Após esta abertura, a Presidente da Comissão de Avaliação, deu início às discussões para 

deliberação sobre o resultado dos contratos de gestão das Organizações Sociais da Área da 

Cultura apresentados nos relatórios do 3ª trimestre de 2021. Ela solicitou aos membros que 

discutissem os resultados dos contratos de gestão, com base nos relatórios das OS e nos 

pareceres técnicos das Unidades Gestoras, e expusessem suas dúvidas e considerações. 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 3º trimestre de 2021 da CA foram devidamente 

deliberados. 

Os membros presentes na reunião sugeriram às UGEs, UM e OS que houvesse uma 

melhora na mensuração de públicos virtuais e que a UGE se atentasse para a organização e a 

continuidade das ações em modelos híbridos nos planos de trabalho de 2022, assim como no 

caso dos programas que serão 100% híbridos. Os membros manifestaram também o desejo de 

realizar reuniões da CA em 2022 com as Unidades Gestoras e OSs de cada área, a fim de 

compreender os avanços e os desafios dos conteúdos e planos de trabalhos, em especial com 

as Fábricas de Cultura e com o MIS. 
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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, 08 de dezembro de 2021. 

 
 

 
       _________________________________ 

Genoveva Figueiredo de Moura 
Presidente da Comissão de Avaliação 


