
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

2º RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO N° 009/2019

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E AMBIENTALISTA DOS ÍNDIOS TUPINAMBÁS DE OLIVENÇA

PERÍODO: 26/09/2019 A 26/02/2020

1. INTRODUÇÃO
 
O presente Relatório, referente ao período de 26/09/2019 a 26/02/2020, tem como objetivo
apresentar a avaliação do cumprimento do objeto da parceria na execução das atividades
pactuadas no Termo de Colaboração n°. 009/2019 (documento SEI n° 00016048120) celebrado
entre a OSC Celebrante Associação Cultural e Ambientalista dos Índios Tupinambás de
Olivença a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte -SETRE.
 
O responsável pelo monitoramento, avaliação e análise da prestação de contas da parceria é a
servidora JESSEVANDA GALVINO DE ALMEIDA, matrícula n° 21.448.622-8, designada para
desempenhar a função de Gestora da Parceria, através da Portaria n° 040, de 10/04/2019
(documento SEI n° 00017397913).
 
A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada através da Portaria n° 081/2019, de
11/09/2019 (documento SEI n° 00017398040), composta pelos seguintes membros: Andricele
Milene Santos dos Reis, matrícula n.º 92.007.757; Fernanda Hellen Rodrigues Almeida
Encarnação, matrícula n.º 21.635.014; Rosana Monteiro, matrícula n.º 74.521.405; Grace
Caroline Rodrigues Lima Fagundes, matrícula n.º 21.618.988; Daiane Santos de Jesus,
matrícula n.º 21.649.348; e Marcos Paulo dos Santos Santana, matrícula n.º 21.453.501, é a
responsável por monitorar, avaliar as parcerias que lhe forem atribuídas, em seu conjunto, e
homologar este Relatório.
 
Durante o referido período, foi utilizado para cumprimento dos procedimentos de
acompanhamento, monitoramento e avaliação o apoio técnico das servidoras HELEN CARLA
ARAÚJO PINTO (matrícula nº 21.649.314-0) e ANGELA CRISTINA SANTOS (matricula nº
92028601), contratadas em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).
 
 
2.INFORMAÇÃO DA PARCERIA
 

Instrumento da
Parceria

Termo de Colaboração nº 009/2019

Objeto da Parceria
Execução do Projeto “Intervenção Educacional e de Segurança
Alimentar para Erradicação do Trabalho Infantil Indígena nas

Aldeias Tupinambás de Olivença”

Vigência 26/04/2019 a 26/07/2020

 

Valor Total da Parceria R$ 348.636,48

Nº de Parcelas
Repasse Previsto Repasse Realizado

Data Valor Data Valor

1ª Abril/19 261.477,36 24/05/2019 261.477,36

2ª Novembro/19 87.159,12   

 

NOTA 1:
A primeira parcela no valor de R$ 261.477,36 foi paga no dia 24/05/201919 conforme Nota de
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Ordem Bancária — NOB n° 21101.0005.19.0000423-0 no valor de R$ 229.025,60 e a de n°
211101.005.19.0000424-9 no valor de R$ 32.451,76 (conforme documentos
n° 00017451138 / 00017451142), e a segunda parcela no valor de R$ 87.159,12 a ser paga após a
prestação de contas da primeira parcela, conforme Cronograma de Desembolso, constante
do Plano de Trabalho e do Termo de Colaboração (documento 00016048196).
 
NOTA 2: 
Com base no prazo previsto para pagamento da primeira parcela do Termo de Colaboração,
houve atraso de aproximadamente 30 (trinta) dias.
 
 
3. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC
 
Nome da OSC: Associação Cultural e Ambientalista dos índios Tupinambás de Olivença
CNPJ: 06.124.837/0001-29
Representante: Cláudio Antônio Carilo de Magalhães
Telefone de Contato: (73) 9 8815 7735
E-mail: associacaotupinamba11@gmail.com
           
 
4. PERFIL DO PROJETO
 
A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, por meio da Agenda Bahia do Trabalho
Decente - ABTD e a Coordenação de Relações do Trabalho e Documentação — CORTRAD,
promove ações educativas na área de Erradicação do Trabalho Infantil - um dos eixos
prioritários da Agenda Bahia do Trabalho Decente, voltadas à Prevenção e Eliminação do
Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, tanto na área urbana como rural.
 
Nesse sentido, o Termo de Colaboração nº. 009/2019 tem como objeto a execução do Projeto
“Intervenção Educacional e de Segurança Alimentar para Erradicação do Trabalho Infantil
Indígena nas Aldeias Tupinambás de Olivença” para identificação e erradicação do trabalho
infantil de crianças indígenas nas aldeias tupinambás de Olivença no município de Ilhéus —
Bahia, através de intervenções educacionais, nutricionais e de lazer na área de abrangência
do projeto, em consonância com a Agenda Bahia do Trabalho Decente — Eixo Prioritário
Erradicação do Trabalho Infantil, na categoria Educacional.
 
O Projeto em tela busca identificar e mapear as crianças e adolescentes em situação de risco;
construir uma nova postura de vida nas crianças e adolescentes indígenas, junto com a
comunidade envolvida; resgatar nas crianças e adolescentes indígenas, o prazer de brincar e
na diversão coletiva através de oficinas e atividades lúdicas; garantir a segurança alimentar e
de saúde nutricional as famílias indígenas; criar um espaço de Responsabilidade Social e
ações socioeducativas através de atividades de aprendizagem; desenvolver o protagonismo
da criança e do adolescente indígena.
 
 
5. RESULTADO DAS TÉCNICAS UTILIZADAS NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
 
Para concretizar o processo de monitoramento e avaliação, decorre-se a aplicação das
seguintes técnicas:
 
5.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO
 
Não foi prevista para esse período de monitoramento e avaliação a realização pesquisa de
satisfação, conforme Plano de Monitoramento e Avaliação (documento SEI n° 00016048247)
 
5. VISITA TÉCNICA IN LOCO
 
Nesse período, foi realizada visita técnica no período de 18 a 20 de dezembro de 2019 pela
Gestora de Parceria, Jessevanda Galvino de Almeida, com objetivo de monitorar a execução
do Projeto e realizar reunião técnica com a equipe do Projeto com objetivo de identificar os
principais entraves na realização das atividades e alinhamento no processo de execução do
Projeto, conforme relatório de visita in loco - documento 00018836046.
 
 
5.2 ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA PARCERIA
 
5.2.1 Análise da execução do objeto
 
Trata-se de análise técnica do Relatório de Execução do Objeto de parceria com base na Lei
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Federal nº. 13.019/2014 e Decreto Estadual nº. 17.091/2016.
 
a. Descrição sumária das ações e metas estabelecidas:
 

META ATIVIDADES INDICADORES MEIOS DE
VERIFICAÇÃO

ALCANCE REALIZAÇÃO

1

Mobilização para
apresentação do

projeto aos
caciques e
lideranças

Mobilizações realizadas

Convites, lista
de presença

e registro
fotográfico

5 Realizado

2

Reunião de
apresentação do

projeto para
caciques e
lideranças

Reuniões realizadas

Lista de
presença
e registro

fotográfico

5 Realizado

3

Reunião de
apresentação do
projeto para as
comunidades

assistidas

Reuniões realizadas

Lista de
presença
e registro

fotográfico

5 Realizado

4

 Identificação de
crianças e

adolescentes
indígenas em

situação de risco e
vulnerabilidade

social 

Acompanhamentos
nutricionais realizados

Aplicação de
questionários,

lista de
presença
e registro

fotográfico

150
crianças Realizado

5

Visitas
institucionais para

formação de
parcerias nas áreas

de Educação,
Assistência Social,

Saúde e
Universidades,

outros

- Parcerias formadas
através de termos de
parceria assinados

Termo de
Parceria, Lista

de presença
e registro

fotográfico

10
Realizado (realizadas

13 visitas institucionais
até o período)

6

Reunião de equipe
mensal para

planejamento,
avaliação e

Monitoramento.

Reuniões realizadas

Questionário
de avaliação,

lista de
presença
e registro

fotográfico

15 Em execução

7

Visitas sociais com
atendimento,

orientação
nutricional e
elaboração de

cardápio para as
crianças 

- Visitas sociais
realizadas

- Cardápio elaborado

Fichas
cadastrais,

lista de
presença
e registro

fotográfico

3

Em execução (realizada 1
visita social no período,

conforme relatório
parcial 00018836044)

8

Oficina sobre
orientação

nutricional com as
mães, alimentação

saudável

Oficinas realizadas

Lista de
presença
e registro

fotográfico

5 Realizado

9

Oficinas de
educação infantil

com crianças de 06
Oficinas realizadas

Lista de
presença
e registro

60
oficinas

Em execução
(realizadas 42 oficinas no

período)
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anos a 09 anos fotográfico
período)

10

Oficinas de
educação infantil

com crianças de 10
anos a 13 anos

Oficinas realizadas

Lista de
presença
e registro

fotográfico

60
oficinas

Em execução (realizadas
42 oficinas no período)

11

Oficinas de
sensibilização com

os pais sobre a
erradicação do

trabalho infantil
indígena

Oficinas realizadas

Lista de
presença
e registro

fotográfico

5 Realizado

12

Mobilização da
equipe técnica e
parcerias para a
divulgação da

Política de
Educação Escolar

Indígena com base
no Decreto nº 6.861,

de 27/05/2009

Cartilha elaborada

Cartilha
elaborada,

lista de
presença
e registro

fotográfico

10 Em execução

13

Oficina de
sensibilização da
comunidade para
criação de horta
comunitária em

quintais, técnicas
agrícolas e
educação

ambiental com
foco na nutrição

das crianças
indígenas

Oficinas realizadas

Lista de
presença
e registro

fotográfico

5 Realizado 

14

Curso de Culinária
sobre alimentação
saudável e geração

de emprego e renda

Curso realizado com
carga horária de 32

horas para 30 pessoas

Lista de
presença,
registro

fotográfico e
lista de

certificação

1 Não realizado

15

Visitas sociais em
conjunto com

nutricionista, para
reavaliação
nutricional,

monitoramento,
pesagem e
orientação.

- Crianças atendidas

- Acompanhamento
realizado

Fichas de
cadastro, lista
de presença

e registro
fotográfico

150
crianças

atendidas
Em execução

16

Oficina sobre
cooperativismo,
associativismo,

empreendedorismo
para a comunidade

com foco nas
mulheres e suas
potencialidades

Oficinas realizadas

Lista de
presença
e registro

fotográfico

5 Não realizado

17
Evento em

homenagem ao Dia
das Crianças

Evento realizado

Lista de
presença
e registro

fotográfico

1 Realizado

Oficina Lista de Realizado
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18 em comemoração
ao Natal das

crianças

Oficinas realizadas presença
e registro

fotográfico

5
Realizado

(conforme
documento 00018836529)

19
Culminância do

Projeto e Avaliação
Final

Eventos realizados

Lista de
presença
e registro

fotográfico

5 Não realizado

 

 

b. Análise das ações realizadas e do cumprimento das metas:
 
A seguir apresentam-se os resultados por atividade estabelecida no Plano de Trabalho,
conforme Cronograma de Execução:
 
Meta 3 - Reunião de apresentação do projeto para as comunidades assistidas (Igalha,
Itapuã, Tupã, Acuípe do meio, Acuípe de cima)
 
Foi realizada um reunião ampla para apresentação do Projeto para as comunidades
assistidas, com a presença do Excelentíssimo Secretário da SETRE, Davidson Magalhães,
no dia 03/10/2019 às 14 horas na sede do Centro Cultural de Olivença, no município de
Ilhéus - Bahia.
 
O evento contou ainda com a participação do Superintendente de Desenvolvimento do
Trabalho, Senhor Marcelo Gavião, da Gestora de Parceria, e de outras autoridades como
Daniel de Andrade Fiusa, Auditor Fiscal do Trabalho; Brandiane Farias Ribeiro Lima,
Procuradora do Trabalho Regional; Jéssica Varjão de Oliveira, Secretaria Municipal do
Trabalho; Nilza Lima, Coordenadora do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e
representante do CMDCA; Cacique Sival Susuarana, representando a SESAI e a Comunidade
Indígena Igalha; Maristela Cantuária, Conselheira Tutelar; Cacique Alício representando a
Comunidade Indígena Acuípe de Cima; Cacique Valdelice, representando as Comunidades
Indígenas de Itapuã, tupã e Acuípe do Meio; Rodrigo Cardoso, Presidente do Sindicato dos
Bancários de Ilhéus; Érico Fontes, Coordenador da Unidade do SINEBAHIA de Ilhéus, entre
outros presentes (conforme registro fotográfico 00018836044).
 
 
Meta 5 - Visitas institucionais para formação de parcerias nas áreas de Educação,
Assistência Social, Saúde e Universidades, entre outros
 
Foi realizada visita institucional à Ministério Público de Ilhéus, tendo como objetivo a
formação de parceria, bem como mobilização para a participação da instituição no evento
de lançamento do Projeto. Na oportunidade foram visitadas ainda a Secretaria Municipal do
Trabalho e a Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilhéus, especificamente à Coordenação
do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil.
 
Ainda no período foi realizada visita à Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI, que
teve como objetivo obter informações sobre a realidade alimentar das comunidades
indígenas, bem como a obtenção de dados para munir a equipe do Projeto para uma maior
intervenção nas comunidades atendidas. Ligada ao Ministério da Saúde, a SESAI Ilhéus é
responsável por coordenar e executar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas e todo o processo de gestão do Subsistema de Atenção à Saúde
Indígena (SasiSUS) no Sistema Único de Saúde (SUS).
 
Foram realizadas ainda visitas técnicas ao Núcleo de Nutrição Faculdade de Ilhéus e as
instituições escolares: Creche Escola Oka Katuana, Escola Estadual Amota, Núcleo Escolar
Acuípe de Cima e Núcleo Escolar Acuípe do Meio.
 
 
Meta 6 - Reunião de Equipe Mensal para Planejamento, Avaliação e Monitoramento
 
Conforme previsto no Cronograma de Execução do Plano de Trabalho, as reuniões da equipe
técnica estão sendo realizadas mensalmente na sede da OSC Celebrante, onde são discutidas
as dificuldades e potencialidades a serem desenvolvidas, bem como o planejamento das
ações pedagógicas do mês subsequentes. 
 
 
Meta 7- Visitas sociais com atendimento, orientação nutricional e elaboração de cardápio
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para as crianças do lanche a ser servido nas oficinas
 
Essa meta teve como objetivo avaliar o estado nutricional de crianças indígenas na faixa
etária de 06 a 13 anos, segundo os critérios do SISVAN, os dados obtidos foram analisados
através das curvas propostas pela World Health Organization (WHO)2007. A avaliação
aconteceu através da pesagem e aplicação de questionário específico desenvolvido
especificamente para acompanhamento de cada atendido, sendo o público alvo as crianças e
as famílias atendidas como um todo, essa atividade foi feita em conjunto com a assistente
social e também coordenadora do projeto.
 
Foram realizadas no período visitas domiciliares para acompanhamento e orientação as
famílias no aspecto social e nutricional, na Comunidade Aldeia Igalha, conforme relatado
no relatório parcial elaborado pela Coordenação do Projeto (documento 00018836044).
 
 
Atividade 8 - Oficina sobre orientação nutricional com as mães e alimentação saudável
 
Foram realizadas no período 4 oficinas sobre orientação nutricional com as mães, conforme
quadro detalhado abaixo: 
 

COMUNIDADE LOCAL DATA
CARGA

HORARIA
Nº

PARTICIPANTES

Acuípe de Cima
Núcleo Escolar Acuípe de

Cima
06 / 11 /

2019
04 horas 08 pessoas

Comunidade Olho
D’água

Rua Almerindo Sarmento,
SN, Olivença

20 / 11 /
2019

02 horas 15 pessoas

Acuípe do Meio
Núcleo Escolar Acuípe do

Meio
27 / 11 /

2019
03 horas 19 pessoas

Igalha Oka dos Saberes
27 / 11 /

2019
03 horas 15 pessoas

 
Nas referidas oficinas foi apresentado pelo nutricionista Luciano Herlon, orientações sobre
alimentação saudável e alternativas de cardápios que garantam a qualidade nutricional para
as crianças e os pais. Na oportunidade foi discutido e aprovado o cardápio a ser servido para
as crianças nos eventos do Projeto. Os temas abordados foram na área de alimentação
saudável e pirâmide alimentar, com a participação dos pais das crianças assistidas pelo
Projeto.
 
O objetivo das oficinas foi de introduzir para os pais o conceito de alimentação saudável e
mostrar como os alimentos estão organizados na pirâmide alimentar com o intuito de
resgatar hábitos de alimentação nutricional da comunidade indígena. Foram exibidos filmes,
explanação verbal, momento de dúvidas e perguntas sobre o assunto e o Projeto.
 
Meta 9 - Oficinas de educação infantil com crianças de 06 anos a 09 anos
 
Foram executadas até o período 42 oficinas infantis nas 05 comunidades atendidas pelo
projeto a saber: Acuipe de Cima, Acuipe do Meio, Igalha, Itapuã e Olho D´Agua com as
crianças entre 06 a 09 anos. Participaram dessas oficinas 75 crianças atendidas
diretamente pelo projeto.
 
Durante as oficinas foram abordados os temas como Trabalho Infantil, Direitos e Deveres das
Crianças e Adolescentes garantidos pelo ECA (em seu artigo 17) que fala sobre o direito ao
respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do
adolescente com enfase ao bullying no âmbito escolar. Foram ainda debatidos de forma
lúdica os temas sobre alimentação saudável e piramide alimentar.
 
NOTA: Meta em execução, será realizada ao longo do projeto conforme Plano de Trabalho do
Termo de Colaboração 09/2019 (documento SEI n° 00016048196).
 
Meta 10 - Oficinas de educação infantil com crianças de 10 anos a 13 anos
 
Assim como na Meta 9, foram realizadas concomitantemente as oficinas de educação infantil
com as crianças de 10 a 13 anos executadas até o período 42 oficinas infantis nas 05
comunidades atendidas pelo projeto a saber: Acuipe de Cima, Acuipe do Meio, Igalha,
Itapuã e Olho D´Agua. Participaram dessas oficinas 75 crianças atendidas diretamente pelo
projeto.
 
Durante as oficinas foram abordados os temas como Trabalho Infantil, Direitos e Deveres das
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Crianças e Adolescentes garantidos pelo ECA (em seu artigo 17) que fala sobre o direito ao
respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do
adolescente com enfase ao bullying no âmbito escolar. Foram ainda debatidos de forma
lúdica os temas sobre alimentação saudável e piramide alimentar.
 
NOTA: Meta em execução, será realizada ao longo do projeto conforme Plano de Trabalho do
Termo de Colaboração 09/2019 (documento SEI n° 00016048196).
 
 
Meta 12 - Mobilização da equipe técnica e parcerias para a divulgação da Política de
Educação Escolar Indígena com base no Decreto nº 6.861, de 27 de maio de 2009, nas
comunidades indígenas e sociedade civil
 
A cartilha já foi elaborada pela OSC Celebrante e encaminhada para revisão, diagramação e
impressão. Essa meta será executada a partir do mês de março/2020 com o retorno das aulas.
 
 
Meta 13 - Oficina de sensibilização com a comunidade jovens /adultos para criação de horta
comunitária em quintais, técnicas agrícolas e educação ambiental com foco na nutrição das
crianças indígenas.
 
Foram realizadas 05 Oficinas em todas as comunidades contempladas, observando que foi
feito um reconhecimento do terreno pelo agrônomo de cada comunidade para elaboração da
oficina, conforme quadro resumido abaixo:
 

Comunidade Local Data Horário
Nº

Participantes
Tema da Oficina

Acuípe de
Cima  

Sede
Associação

dos
Agricultores

Acuípe de
Cima

15/01/2020 08:00 às 12:00 14

Criação de horta
comunitária em

quintais, técnicas
agrícolas e educação
ambiental com foco

na nutrição das
crianças indígenas

CRAS de
Olivença -

Comunidade
Olho D’água

Rua
Almerindo
Sarmento,

SN,
Olivença

20/11/ 2019 09:30 às 12:00 15
Alimentação

saudável e pirâmide
alimentar

Aldeia Itapuã
Escola

Estadual
Amotara

23/01/2020 08:00 às 11:00  24

Criação de horta
comunitária em

quintais, técnicas
agrícolas e educação
ambiental com foco

na nutrição das
crianças indígenas

Acuípe do
Meio

Escola
Estadual
Amotara

28/01/2020
08:00 às
11:00       

17

Criação de horta
comunitária em

quintais, técnicas
agrícolas e educação
ambiental com foco

na nutrição das
crianças indígenas

Olho D’água
Escola

Estadual
Amotara

29/01/2020
18:00 às
21:00       

18

Criação de horta
comunitária em

quintais, técnicas
agrícolas e educação
ambiental com foco

na nutrição das
crianças indígenas

Aldeia Igalha
Escola

Estadual
Amotara

07/02//2020 18:00 às 21:00 34

Criação de horta
comunitária em

quintais, técnicas
agrícolas e educação
ambiental com foco

na nutrição das
crianças indígena
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Meta 14 - Curso de Culinária sobre alimentação saudável e geração de emprego e renda
 
Atividade reprogramada para o mês de março/2020 em virtude da necessidade de instalar
equipamentos de segurança e realizar uma pequena reforma no local identificado para
realização das aulas. 
 
 
Meta 15 - Visitas sociais em conjunto com nutricionista, para reavaliação nutricional,
monitoramento, pesagem e orientação
 
As avaliações tiveram início em 25/10/2019 serão executadas durante a vigência do
Projeto. Em cada visita realizada foi feita a pesagem e medidas de 112 crianças na faixa etária
de 06 a 13 anos. Para a análise das variáveis referentes às condições sócio- econômicas e
ambientais serão usados os dados coletados pelo questionário social aplicado as mães ou
responsáveis, como também o questionário nutricional aplicado com os mesmos durante a
atividade.
 
Conforme informações da Coordenação do Projeto, essas atividades foram realizadas nas
escolas devido as dificuldades encontradas e relatadas, após análise dos dados as crianças
abaixo com peso e com sobrepeso, os pais tiveram orientação nutricional e estão sendo
monitoradas. Os dados coletados serviram de parâmetro para a oficina de orientação
nutricional para os pais (conforme Meta 09). 
 
O Projeto tem como objetivo avaliar as 150 crianças assistidas pelo projeto, sendo avaliada
até o momento um número de 112 crianças na faixa etária de 06 a 13 anos, correspondendo
um percentual de 70,66%. Devido a final do ano letivo as avaliações serão iniciadas no
retorno das aulas escolares.
 
As crianças foram pesadas e avaliadas nas escolas, divididas por idade e por comunidade
conforme a tabela abaixo:
 

Idade
Aldeia
Igalha

Aldeia Itapoã/
Escola Amotara

Creche Escola
Oka Katuana

(Igalha)

Comunidade
Acuípe de Meio

Comunidade
Acuípe de Cima

De 04 a 09
anos

07 13 24 22 06

De 10 a 13
anos

02 04 14 19 01

TOTAL 09 17 38 41 07
 
Segue abaixo tabela com os dados apresentados por sexo:
 

Sexo Aldeia Igalha
Aldeia Itapoã/

Escola Amotara
Creche Escola
Oka Katuana

Aldeia
Acuípe de

Meio

Aldeia Acuípe
de Cima

Feminino 05 09 15 24 05
Masculino 04 08 23 17 02

TOTAL 09 17 38 41 07

Observação: Os instrumentos utilizados foram Balança digital G-Tech Grass200,
Estadiômetro portátil Slim Fit 210 cm e os dados foram analisados no programa (software)
Webdiet,  para esta análise dos dados adotou-se a divisão das crianças por sexo, segundo a
tabela abaixo.
 
 
Meta 16 - Oficina sobre cooperativismo, associativismo, empreendedorismo para a
comunidade com foco nas mulheres e suas potencialidades
 
A atividade está prevista pra ser realizada no mês de junho/2020, logo após a conclusão da
Meta 14 - Curso de Culinária sobre alimentação saudável e geração de emprego e renda.
 
 
Meta 17- Evento em homenagem ao Dia da Criança
 
Foi realizado evento comemorativo ao Dia das Crianças no dia 21/10/2019 no Centro Cultural
de Olivença com a participação de 102 crianças indígenas das comunidades beneficiadas e
envolveu ainda a equipe técnica da OSC Celebrante, os professores das escolas Oka Katuana
e Amotara, animadores e equipe de apoio para serviço de alimentação (conforme registro
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fotográfico no Relatório Parcial - documento 00018836044).     
 
Meta 18 - Oficina de comemoração de Natal para as crianças
 
Nos dias 06, 09, 17, 18 e 22 de dezembro de 2019, foram realizadas 05 oficinas temáticas em
comemoração ao Natal nas comunidades indígenas beneficiadas, sendo portanto cumprida
a meta (conforme documento 00018836529).
 
Ao todo participaram das comemorações cerca de 150 crianças na faixa etária de 06 a 13 anos
das comunidades atendidas , além de alguns pais e professores das escolas municipais que
participam do Projeto, sendo registrados nos diários de campo da equipe pedagógica,
conforme documento 00018836529.
 
 
NOTA: As Metas 05, 06, 07, 09, 10, 12 e 15 encontram-se em execução e serão concluídas nos
meses subsequentes e as Metas 14, 16 e 19 estão previstas a serem executadas até junho/2020,
conforme novo Cronograma de Execução do Plano de Trabalho (documento 00016048196)
 
C.Impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período
 
Com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho, foram realizadas
algumas ações de prevenção e conscientização previstas no Plano Municipal, sobretudo nas
escolas das comunidades de Ilhéus assistidas pelo Projeto, objetivando a sensibilização mais
abrangente da população local.
 
 
6. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS DA PARCERIA
 
As cláusulas do instrumento da parceria entre a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e
Esporte — SETRE e a OSC Celebrante Associação Cultural e Ambientalista dos Índios
Tupinambás de Olivença foram cumpridas parcialmente com ressalvas, ficando algumas
demandas a serem esclarecidas no decorrer da execução do Termo de Colaboração n°
009/2019.
 
7. TRANSPARÊNCIA
 
Quanto à publicidade do objeto do Termo de Colaboração n° 009/2019  está sendo realizada,
através do endereço eletrônico associacaotupinamba11@gmail.com, possui também uma
página no Facebook ( Tupinambá Olivença) onde divulgam as ações. atendendo ao disposto
no Artigo 11 da Lei Federal n° 13.019/2014. MROSC.
 
8. CONCLUSÃO
 
Conclui-se que, sobre a execução da parceria durante o período de 26/09/2019 a 26/02/2020,
levando em consideração a técnica utilizada no monitoramento e avaliação, a OSC
Celebrante Associação Cultural e Ambientalista dos índios Tupinambás de Olivença obteve
um resultado parcialmente satisfatório, tendo em vista as cláusulas do Termo de
Colaboração n° 009/2019, os prazos e as ações propostas no Plano de Trabalho do Projeto
"Intervenção Educacional e de Segurança Alimentar para Erradicação do Trabalho Infantil
Indígena nas Aldeias Tupinambás de Olivença".
 
Observa-se que, será necessário garantir a ampliação do prazo de execução do Projeto tendo
em vista atraso no pagamento da primeira parcela e problemas relacionados ao acesso às
comunidades indígenas em virtude das chuvas ocorridas e dos conflitos existentes em
algumas comunidades contempladas.
 
Pontuamos ainda que, será necessário aditivo ao Termo de Colaboração para correção do
valor destinado a aquisição de brinquedoteca o qual não foi computado na tabela de
recursos (conforme Plano de Trabalho - documento 00016048196), sendo de suma
importância a correção do referido erro que não ocasionará ampliação de recursos, uma vez
que o item mencionado foi adquirido através de parcerias locais firmadas pela OSC
Celebrante.
 
 
 
Salvador, 29 de fevereiro de 2020.
 
 
 

Relatório SETRE/GAB/SUDET/CORTRAD 00017507359         SEI 021.2123.2020.0000722-43 / pg. 9

mailto:associacaotupinamba11@gmail.com


JESSEVANDA GALVINO DE ALMEIDA
Gestor da Parceria

Documento assinado eletronicamente por Jessevanda Galvino de Almeida,
Coordenador I, em 24/05/2020, às 21:32, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de
2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 00017507359 e o código CRC 2E1C4C0F.

Referência: Processo nº 021.2123.2020.0000722-43 SEI nº 00017507359
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