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3° Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nO 157/2012 - Período de 01/07/2013 a 30/09/2013

1. INTRODUÇÃO

o presente Relatório, referente ao período de 01/07/2013 a 30/09/2013, tem como

objetivo apresentar a análise do cumprimento das cláusulas contratuais e das metas pactuadas,

bem como da economicidade no desenvolvimento das atividades atinentes à execução do

Contrato de Gestão nO. 157/2012, celebrado entre a Associação das Entidades de Apoio ao

Desenvolvimento Sustentável de Pintadas - Rede Pintadas e esta Secretaria para o

gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária CESOL/Baciado Jacuípe, atendendo ao

disposto no art. 27 da Lei Estadual n 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de

Organizações Sociais.

A Superintendência de Economia Solidária- SESOL é a unidade responsável pelo o.

acompanhamento, monitoramento e avaliação desse Contrato de Gestão, tendo sido constituída

para este fim, através da Portaria n 70 de 04/04/2013, Comissão composta pelos seguintes

membros: Joselito Reis Moura, Albene Diciula Piau Vasconcelos, Lara Souza Matos Andrade,

Karine Conceição de Oliveira, Ubaldo Andrade de Souza Filho, Doraliza Auxiliadora Abranches

Monteiro, Naine Gaspar Nunes, Roberto Evison do Rosário Silva, Silvia Maria Bahia Martins e

Taísa Araújo Reis.

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO

O Centro Público de Economia Solidária CESOL/Baciado Jacuípe, localizado na Rua Novo

Horizonte, nO 273 - Centro, Pintadas - Bahia, CEP 44.610-000 consiste em ofertar Serviço de

Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários e a Redes de

Economia Solidária e Comércio Justo e Solidário, com vistas a incluir, socioprodutivamente, por

meio do trabalho decente, pessoas com capacidade laboral.

Além de espaço físico e de equipamentos adequados à natureza do serviço

disponibilizado, consta o Cesol com um contingente de 19 pessoas, contratadas em regime

celetista, aptas às funções do cargo, por elas ocupados.

A capacidade operacional de atendimento é de 18 empreendimentos, cumulativos

trimestralmente, com alcance de todo o território delimitado.
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3° Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nO 157/2012 - periodo de 01/07/2013 a 30/09/2013

3. GESTÃO DO CONTRATO

o Contrato de Gestão nO. 157/2012, com vigência a partir de 11/12/2012 até

10/12/2014, e valor global de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) tem por

objeto a gerência do Serviço de Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos

Populares e Solidários, sediados na área de abrangência do Centro Público de Economia

Solidária Bacia do Jacuípe, em conformidade com as especificações e obrigações constantes do

Instrumento Convocatório, com as condições previstas no contrato e na Proposta de Trabalho

apresentada pela Contratada.

Tem-se constatado que a Contratada vem cumprindo a entrega dos seus relatórios

periódicos.

Não obstante tenha a Setre deixado de repassar-lhe os recursos financeiros previstos

para o período, tal situação não repercutiu na execução do Contrato, haja vista o robusto saldo

financeiro verificado ao final do referido trimestre.

4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E

AVALIAÇÃO

A Comissão de Monitoramento e Avaliação ao planejar as suas ações objetiva propiciar

ambiente favorável à elaboração e entrega, nos prazos e datas pré-estabelecidas, dos Relatórios

de Acompanhamento e Avaliação da execução do Contrato de Gestão firmado.

Consoante definido, a Contratada deverá apresentar, no período de um ano, três

relatórios trimestrais e um relatório anual, consolidando-os.

Em observância à legislação aplicável à espécie, esta Comissão de Monitoramento e

Avaliação deverá elaborar seus relatórios correspondentes a iguais períodos e encaminhá-Ios ao

superintendente da Sesol, nas datas, conforme, abaixo, indicadas.

A fixação desse cronograma observou as datas limites da entrega dos relatórios pela

Contratada, da estimativa de monitoramento in loco e possíveis diligenciamentos.
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3° Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nO 157/2012 - Período de 01/07/2013 a 30/09/2013

PERÍODO/DATA

1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE ANO

30/04/2013 30/07/2013 30/10/2013 30/01/2014

O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação pautar-se-a no

relatório apresentado pela Contratada - OS (organização social); e em relatórios de inspeção

consubstanciados em memorial fotográfico, quando tanto pertinente. Será subsidiado com

papeis de trabalho específicos contemplados com elementos intrínsecos do objeto de avaliação -

cumprimento de meta e de cláusula contratual - no período referenciado. A sua redação final

ocorrerá à conclusão das análises do relatório recebido, do quanto constatado em inspeção e do'

resultado das diligências, se for o caso.
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5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

3° Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nO157/2012 - periodo 01/07/2013 a 30/09/2013

Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

NO, Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso'
Pontuação Meta Pontuação

Máxima Obtida
Previsto Realizado %Alcanc

OficinasTemáticas OficinasTemátK:as
1 (Sensibilização)

Realizadas
100% = 10 pontos 2 20 100% 100% 100 20

Realizadas

Estudos de viabilidade Número de estudos de
2 econômK:arealizados viabil~ade econômica 18 =10 pootos 3 30 18 19 100 30

realizados

3
Als~tência técnK:a Número de

18 = 10 pootos 3 30 18 19 100 30
Gerencial empreendimentos assistidos

4
Alsistênda técnica Número de 18 = 10 pontos 3 30 18 19 100 30

socioproduttia empreendimentos assistidos

Assistêcia ténca Número de
5 específ(,J empreendmentos 18 = 10 pootos 3 30 18 19 100 30

capadtados

Orientação acesso ao Número de
6 empreendimentos 18 = 10 pootos 2 20 18 19 100 20aédio orientados

Empreendimetos Percentualde
7 encamllhados a agência empreendimentos 100% aptos pelo EVE(*) 3 30 100% 100% 100 30

microcrédito encaminhados.

8
Assistência técnK:aem Número de empreedimentos 18 = 10 pootos 3 30 18 19 100 30comercialização assistidos

Monitoramento da Número de empreendimento
9 assistência e respecWcl fam~ia com 18 = 10 pontos 3 30 18 19 100 30

socioproduttia informações atualizadas

TOTAL 250 PONl1JAÇÃO TOTAL ALCANÇADA (A) 250

PONl1JAÇÃO MÁXIMA(B) 260(*l Estudo de Viabilidade Econômica,

'!. ALCANCE DAS METAS (AIB) 100'!.
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3° Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nc 157/2012 - Período de 01/07/2013 a 30/09/2013

5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS

Foram pactuadas nove metas para cumprimento no terceiro trimestre do ano em

curso, as quais consistem na execução dos objetos, consoante seguem delineados:

~ Realização de uma oficina temática de sensibilização, observado, para tanto, a mobilização e

priorização dos empreendimentos associativos no território e a avaliação do evento.

Consta do Relatório apresentado que, com a participação de 37 empreendimentos e 97

pessoas, foi realizada a oficina temática no Município de Capela do Alto Alegre. Conformando

com os assuntos escolhidos - "Comercialização dos Produtos da Economia Solidária", "Desafios

da Comercialização dos Produtos da Economia Solidária" e "Políticas Públicas como Estratégia de

Comercialização para os Empreendimentos de Economia Solidária" - em função das demandas

prioritárias detectadas, foram discutidos propostas políticas de comercialização no âmbito da

Economia Solidária.

Além de identificadas a participação de entidades públicas e privadas operantes nesse

segmento socioeconômico, e a metodologia adotada na programação e execução do evento, a

qual contemplou todas as ações constitutivas da meta, foi também informado o resultado, com

predominância dos conceitos "Muito Bom" e "Bom", da avaliação do evento realizado.

~ Atendimento a 18 empreendimentos associativos priorizados, compreendendo mobilização,

agendamento, estudo de viabilidade econômica e elaboração de plano de ação, a partir da

itlentificação de necessidade consideradas.

Consta no Relatório apresentado, listados nominalmente, que foram contemplados com

o Estudo de Viabilidade Econômica e elaborado o plano de ação para cada um deles, 37

empreendimentos associativos dos quais 19 referem-se a 18 unidades constantes da meta

pactuada para cumprimento no trimestre, observada as ações de mobilização e agendamento,

previstos.

o teor do estudo, bem como dos planos de ação integraram o relatório.

~ Assistência gerencial a 18 empreendimentos associativos, a qual consiste em definir e. . .
providenciar os instrumentos necessários à formação nas dimensões: gestão (gestão da
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3° Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nO 157/2012 • periodo de 01/07/2013 a 30/09/2013

produção, gestão administrativo-financeira, gestão comercial) e jurídica (elementos

essenciais para constituição, formalização e funcionamento do empreendimento).

Segundo o relato da Contratada realizaram-se consultorias e cursos com duração de

quatro horas, nas dimensões gestão e jurídica, com o fim de, ao quanto apontou o estudo de

viabilidade econômica, atender a 37 beneficiários dos quais 19 correspondem à meta ajustada

para este 3° trimestre.

)- Assistência técnica socioprodutiva a 18 empreendimentos associativos, a qual consiste no

acompanhamento das rotinas destes, mediante visitas técnicas pautadas para informações e

sugestões contributivas para melhor execução das atividades produtivas.

Consta dos relatos que as rotinas dos empreendimentos associativos tiveram o devido'

acompanhamento, consoante o estabelecido do qual emergiu a criação de ferramentas de

gestão com o fim de Ihes facilitar o desempenho.

)- Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação técnica, específica,

mediante consultoria contratada, a 18 empreendimentos associativos.

Segundo informado, a assistência técnica específica foi operacionalizada mediante a

realização de duas oficinas com participação de oito empreendimentos associativos e teve foco

no aprimoramento do artesanato oriundo de materiais reciclados, e na potencialidade do Design

Think (Ferramenta de inovação. Pensar o produto fora dos modelos tradicionais), como

ferramenta empresarial.

)- Orientação de acesso ao crédito que consiste na sua promoção, bem como o

assessoramento orientado para a escolha da linha de financiamento e aplicação dos

recursos aportados, a 18 empreendimentos associativos priorizados.

Segundo o relato, de 19 empreendimentos priorizados convidados a participarem de

uma oficina de orientação de acesso ao crédito, 11 deles se fizeram presentes Ihes sendo

apresentadas duas modalidades de crédito, bem como o modo de acessá-los,

)- Empreendimentos Encaminhados à Agência de Crédito refere ao valor rela~iv.o ~%)

resultante do total de empreendimentos aptos a contrair financiamento, segundo o estudo

de viabilidade econômica, aplicado.
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3° Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nO 157/2012 - Periodo de 01/07/2013 a 30/09/2013

o relatório apresentado à Comissão não fez registro de empreendimentos aptos a

pleitear o financiamento bancário, desse modo, perde objeto a meta estabelecida.

~ Assistência técnica em comercialização a 18 empreendimentos associativos, a qual

consistente ao fomento, planejamento e organização de redes de Economia Solidária e de

Comércio Justo e Solidário; promoção de eventos de comercialização; assessoramento na

criação de mecanismos para inserção mercadológica; e disponibilização de espaços físico e

virtual destinados à formação em práticas de comercialização.

A Contratada relata que criou o espaço destinado às práticas de comercialização

solidária, promoveu uma feira dos produtos oriundos desse segmento produtivo onde se

aprende técnicas de comercialização e realizou oficina em que se abordou sobre desafios e

estratégias de comercialização, da qual participaram 21 empreendimentos solidários.

~ Monitoramento da assistência socioprodutiva a 18 empreendimentos associativos, a qual

consiste em cadastrar o perfil dos empreendimentos e respectivas famílias e atualizar as

informações a eles pertinentes, ao longo do tempo.

Cosoante o relatório apresentado foram cadastrados 19 empreendimentos no

CADcidadão (httR://www.sin.ebda.ba.gov.brl). no período, e, embora devesse constar também

cadastradas, não houve menção às famílias respectivas.

Em vista do resultado alcançado na execução das metas acordadas, esta Comissão de

Monitoramento e Avaliação considerou-as cumpridas.
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3° Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nO 157/2012 - periodo de 01/07/2013 a 30/09/2013

6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO

3° Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nO157/2012-Período 01/07/2013 a 30/09/2013

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

TOTAL

(S) Saldo do período anterior

(5.1) Repasse do Contrato de Gestão

(5.2) Outras receitas - especificar

Total de Entradas do Periodo

Total de Saídas do Período

454.629,99

0,00

6.881,82

(A)
(B)

6.881,82.

284.528,46

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) -277.646,64

(D) Saldo Acumulado (S+C) 176.983,35

Composição Financeira do Saldo Acumulado

(D.1) Saldo Extrato C/C (por conta bancária)

(D.2) Saldo Extrato CI (por conta bancária)

(D.2.1) Saldo Poupança

(D.2.2) Saldo Fic caixa giro MPE

(D.2.3) Saldo Caixa FIC Executivo RF LP

(D.2.1) Saldo Extrato CI - reserva de contingência

50,00

261.695,20

97,84

44.826,64

216.770,72

0,00

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados

(F) Recursos Comprometidos

67.729,77

84.761,85

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 152.491,62
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6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

3° Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nO157/2012 - Período 01/07/2013 a 30/09/2013

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

1. Entrada de Recursos Variação PercentualPrevisto Realizado

1.1

1.1.1

1.1.2
1.1.3

Receitas

Repasse do Contrato de Gestão
Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras
Outras Receitas (Rend, Aplic. Financ. Residual- 2° trrn.)

0,00
6,520,88

360,94

-100%

#DIV/O!
#DIV/O!

432.475,61

0,00

0,00

1.2 Devoluções 0,00 #DIV/O!0,00

(A)Total de Entradas 6,881,82 -98%432.475,61

2, Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1
2.1.1

2.1,2
2.1.3

2.1.4

Despesas de Pessoal
Remunerações (CLT}

Encargos

Benefícios e Insumos de Pessoal
Outros (diárias)

109,063,10

66,932,54

35,078,42

0,00

#VALOR!

#VALOR!
#VALOR!
#VALORI

Subtotãl (Pessoal) 215.166,87 2ii,074,06 -2%

2,2
2.3

2.4

2,5

56.305,99

5,851,96

871,45
10.425,00

-68%

134%

#DIV/O!
#DIV/O!

Serviços de Terceiros
Despesas Gerais

Tributos

Aquisição de Bens Permanentes

175,900,00

2,500,00

0,00

O,DO

(B)Total de Saídas 284.528,46 -28%393.566,87

( ... ) Valores não definidos na Planilha Orçamentária da Proposta apresentada pela Contratada, por ocasião
da Licitação.

Nota - O valor referente ao item 2,2, na 3a coluna (Previsto), agrega os valores constantes nos itens 2,2;
2,3 e 2,6, e o valor referente ao item 2.3, da mesma coluna, é o que consta no item 2,5 mesma planilha
proposta na Licitação, pela Contratada,
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Embora enclausurado no Contrato, não houve o repasse dos recursos, no valor de R$

400.000,00, referentes ao período, e ainda assim, cumprindo a contento as metas estabelecidas

e tarefas afins, a Contratada apresentou saldo financeiro equivalente a 44% do valor pendente

de repasse. A magnitude desses saldos tem permanecido ao longo da execução do Contrato. Tal

fato tanto sugere ter havido racionalidade na aplicação dos recursos, em observância ao

principio da economicidade, como também indicar que o orçamento destinado à execução da

despesa foi superestimado.

Segundo informado, a despesa incorrida com pessoal somou R$ 211.074,06, ou seja,

2% a menor que o previsto, com isto comportando-se abaixo do limite máximo (65% do valor

do repasse previsto para o período) estabelecido para a rubrica. As despesas incorridas com'

Serviços de Terceiros e com Despesas Gerais representaram 32% e 234% respectivamente, dos

seus valores estimados. A despesa total no período foi apresentada 28% a menor que a

estimada.

As discrepantes variações observadas entre os valores orçados e os valores executados

reforçam a hipótese, acima aventada, de que houve inadequação no orçamento apresentado.

7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

Em que pese a Contratada ter relatado que procedeu à avaliação da satisfação dos

usuários, e tenha apresentado uma relação de comentários elogiosos por eles, o processo da

análise realizada mostra-se inconsistente na medida em que informou o resultado nos termos: -

"Podemos informar no gráfico abaixo o nível de satisfação do trabalho realizado pelo Cesol e o

conteúdo apresentado chegou numa porcentagem de 95% de aprovação entre excelente e

bom' - com isto, denotando afastamento dos métodos ditados pela Estatística.

--~._-----
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3° Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nO 157/2012· Período de 01/07/2013 a 30/09/2013

Transposição da representação gráfica do resultado da pesquisa, apresentado.

Resultado de Satisfação dos
Empreendimentos

I . tnsuflciente

•• E '" Excelente

B=Bom

R = Regular

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDO RIA GERAL DO ESTADO

Não se constatou qualquer manifestação da Ouvidoria Geral do Estado, no que diz

respeito ao Contrato, em pauta.

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

Não se tem conhecimento de manifestações de órgãos de controle sobre o Contrato de

Gestão, em pauta.

10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Exceto a inobservância da Setre á Cláusula Oitava, dado não ter efetuado, neste

trimestre, o repasse da 3a parcela dos recursos financeiros à Contratada, a análise 60 rela'tório
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de execução do Contrato apresentado, não detectou descumprimento de Cláusulas Contratuais,

pela Contratada.

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS

Tendo em vista o percentual de alcance das metas e de acordo com os Parâmetros de

Aplicação de Descontos (Tabela 04), não serão realizadas deduções a esse título sobre os

repasses financeiros do próximo período.
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3° Relatório Técnko Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nO157/2012· Penodo 01/07/2013 a 30109/2013

Tabela 04· Parimetrospara apicação de descontos

3° Trimestre

NO. Indicador FormadeCíku~ Parimttro Pe5O* Pontllação Pa~metroparadesconto DescOlltoMáximo Meta Pontllalão % OescOllto
Máxima Obtida a ser

Previsto Realizado %AIcanc Aplicado

omsTffiliocas (fujas Tffiliocas
1 (lffisibiização)

Reaizadas
l00%,10JIIII~ 2 ;!J np np llJ01, llJ01, 100 ;!J

""Reaizadas

Es\OOisde'o1abiMIade Núrrerode estudos de lIpontos'OdescOllto; llJllllt05'fj,
2 erooonilreaizJdos

'o1abiiladeerollinil 18'10JllnIDs 1 li descOI1to;24pont05'i'%descOlllo;0 I"" 18 100% 100 li
""reaflZlll1s JIl~o'l""dedescOl1to

Ass&êndatéalka Número!le lOJllnt05,Odesconto;27J1lntos'
J C:freoc~1 ell\lteeoorrentosaSlislXlos

18'IOJlllllos J li 1,5%de~0I1t0; 24J1lnt05'J% 5% 18 100% 100 li
""descOI1to;Oponto'5%dedesconlD

AssiItêociatéalka Númerode JOJIlntos'OdesconID;llJlllltos,
4 5OC~rooutNa ell\lteerdrrentosa$isld05 18'lOJlllltos J li 1,5%de~OI1to;24 JIlnt05' J% 5% 18 100% 100 li

""desconto; 0Jllnto'5%dedesconto

AssiItiOatíOO
Niimffode lIJIlntos'Odesconto;27J1lnlDs'

5 esr-ma ell\lte!oorrentos 18'IOJlllllos J li ~5% descOl1to;14 JIlntos ' J% 5% 18 llJOI, 100 li
""capaclados descOlllo;Oponto'5%dedesconlD

Orientaçãoa<e5S0ali
Númerode

6 ell\lte!oorrent05 18'IOJlllllos 2 ;!J np fIIl 18 100% 100 ;!J
""

aidio
orientados

ElI\Iteendiretos Perrentualde JOJllnt05,Odesconto;17J1lntos'
7 encam~Mdosaagêoc~ ell\lteerdrrentos llJOI, a~ospebtI'E(') J li 1,5%de~onto; 24J1lnt05'J% 5% 10010 100% 100 li

"". niaocrédio roninhados descOlllo;OJllllto,5%dedesconto

Ass&iociatécnta1J11 Núrrerode1J11~eedirentos JOJIlntos , Odesconto;27J1lntos ,
8 (1II1IeICia1~aç~ m!tilos 18'IOJlllllos J li 1,5%de~onto; 14JIlnt05' J% 5% 18 100% 100 li

""desconto; OJllnlo'5%dedesconto

Honlormtoila _ode~lIlillllto JOJIlntos,Odesconto;llJlllllDs'
9 assistêocia erespectilafallÜacom 18,10JIIII~ J li 1,5%descOl1to;24J1lntos' J% 5% 18 llJOI, 100 li

""sociIproouINa infornl1ÇÕe5atual~ descOI1to;Oponto'5%dedesconID

TOTAL 2SO DESCONTOI.'UCÁVEL

M EslxIo de \labi~adeECOI1ÔIIIiCa

(nji)~prelillo.
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12.RECOMENDAÇÕES

Em virtude de recomendações anteriores persistirem sem acolhimento, ou sua falta de

justificativa, esta Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação as reitera,

informando da necessidade de apresentação dos extratos da movimentação bancária vinculada

ao Contrato.

Recomenda, ainda, justificar as discrepâncias verifica das entre os valores orçados

comparados às realizações, quando for o caso.

13. PARECER CONCLUSIVO

Centrado nos registros pertinentes à execução das metas pactuadas, nos

demonstrativos de aplicação dos recursos repassados pelo Estado, e no que impõe as cláusulas

contratuais, examinou-se o Relatório apresentado pela Contratada, com a incumbência de

expressar opinião sobre o cumprimento do contrato em tela.

o exame foi conduzido com foco na veracidade das informações prestadas, na

obediência ao regulamento do Cesol e nas práticas adotadas pela administração deste.

É opiruao desta Comissão que as não-conformidades, até onde se observou, foram

entendidas como erros e omissões passíveis de saneamento.

Salvador, 30 de novembro de 2013.

Joselito R. Moura

Coordenador da Comissão

Albene Diciula Piau Vasconcelos

Membro da Comissão

Doraliza Auxiliadora Abranches Monteiro

Membro da Comissão

Lara Sousa Matos Andrade

Membro da Comissão
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Ubaldo Andrade Souza Filho

Membro da Comissão

Karine Conceição de Oliveira

Membro da Comissão

Silvia Maria Bahia Martins

Membro da Comissão

Naiane Gaspar Nunes

Membro da Comissão

Taísa Araújo Reis

Membro da Comissão

Roberto Evison do Rosário Silva

Membro da Comissão

Estando de acordo com os achados, recomendações e conclusões da Comissão de

Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão, subscrevo o presente Relatório, indicando o

seu encaminhamento ao Secretário Nilton Vasconcelos Júnior, ao Conselho Deliberativo da

Associação das Entidades de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Pintadas - Rede Pintadas

e ao Conselho de Gestão das Organizações Sociais - CONGEOS.

Salvador, de de

Milton Barbosa de Almeida Filho
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