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1. INTRODUÇÃO 

 

 
O presente Relatório, referente ao período de 01/07/2014 a 30/09/2014, 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. 156/2012, celebrado entre o PANGEA – Centro de Estudos Socioambientais 

e esta Secretaria para o gerenciamento do Centro Público de Economia Solidária – Cesol, no 

território Região Metropolitana II, atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual nº 

8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais. 

 

A Superintendência de Economia Solidária/SESOL é a unidade responsável pelo 

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

Comissão para este fim, através da Portaria n.º 070/2013, de 03/04/2013, cuja composição foi 

alterada pela Portaria n.º 054, de 03 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial do Estado da 

Bahia, de 04 de junho de 2014, para designar os seguintes membros: Albene Diciula Piau 

Vasconcelos, Lara Sousa Matos Andrade, Karine Conceição de Oliveira, Ubaldo Andrade Souza 

Filho, Efson Batista Lima, Eva Patrícia Bandeira de Mello, Edjane Santana de Oliveira, Ana Paula 

Santos Ferreira, Jenny Tilmann Pompe e Juliana Lins Schiesser. 

 

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO 

 

O Centro Público de Economia Solidária – Cesol/Metropolitana II, localizado à Rua Professor 

Constantino Vieira, n.º 04, Mares, na sede do Município de Salvador – BA, 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. 

 

A capacidade operacional de atendimento descrita em proposta, pela contratada, foi de 25 

empreendimentos para o sétimo trimestre, sendo que a assistência é cumulativa a partir do 

terceiro trimestre, ao longo da execução deste Contrato, abrangendo todo o território 

delimitado.  
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3. GESTÃO DO CONTRATO 

 

O Contrato de Gestão nº. 156/2012, com vigência a partir de 10/12/2012 até 09/12/2014 e 

valor global R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), tem por objeto gerência do 

Serviço de Assistência Técnica aos Empreendimentos Associativos Populares e Solidários, 

prestado no Centro Público de Economia Solidária, implantado no Território Região 

Metropolitana de Salvador, Lote 2, do Estado da Bahia, em conformidade com as especificações 

e obrigações constantes do Instrumento Convocatório, com as condições previstas nesse 

Contrato e na Proposta de Trabalho apresentada pela CONTRATADA, PANGEA – Centro de 

Estudos Socioambientais.  

 

No período, sob análise, não há inobservância pelas partes das cláusulas contratuais.  

 

4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO.  

 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação ao planejar as suas ações objetivou 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, quatro relatórios 

trimestrais e um relatório anual, consolidando-os.    

 

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

elabora seus relatórios correspondentes a iguais períodos e encaminha - os ao superintendente 

da Sesol. 

 

O processo de elaboração do Relatório de Monitoramento e Avaliação pautou - se pelo relatório 

apresentado pela Contratada - OS (organização social), assim como nos relatórios de 

acompanhamento consubstanciados em memorial fotográfico, quando tanto pertinente. Ainda 

foi 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 ocorreu à conclusão das análises do relatório recebido, do quanto 

constatado durante o acompanhamento e do resultado das diligências.
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5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

7º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 156/2012 - Período 01/07/2014 a 30/09/2014  

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

           

Nº. Indicador Forma de Cálculo Parâmetro Peso* 
Pontuação 

Máxima 
Meta Pontuação 

Obtida  

      Previsto Realizado % Alcance  

1 
Oficinas Temáticas 

(Sensibilização) 

Realizadas 

Oficinas Temáticas 
Realizadas 

100% = 10 pontos 2 20 1  6 600% 20 

 

2 
Estudos de viabilidade 
econômica realizados 

Número de estudos de 
viabilidade econômica 

realizados 
18 =10 pontos 3 30 18 30 166,66% 30 

 

3 
Assistência técnica 

Gerencial 

Número de 

empreendimentos 
assistidos 

90 =10 pontos 3 30 90 113 125,55 30 

 

4 
Assistência técnica 

socioprodutiva 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 

90 = 10 pontos 3 30 90 113 125,55 30 

 

5 
Assistência técnica 

específica 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 

90 = 10 pontos 3 30 90 113 125,55 30 

 

6 
Orientação acesso ao 

crédito 

Número de 
empreendimentos 

orientados 
18 = 10 pontos 2 20 18 40 222,22 20 

 

7 

Empreendimentos 

encaminhados a agência 
microcrédito 

Empreendimentos 

encaminhados a agência 
microcrédito 

100% aptos pelo EVE 

= 10 pontos 
3 30 100% ... ... ... 

 

8 
Empreendimentos  

     que acessaram ao 

microcrédito 

Percentual de 
empreendimentos 

encaminhados 

100% aptos pelo 
encaminhamento = 

10 

3 30 50% ... ... ... 

 

9 
Assistência técnica em 

comercialização 

Número de 
empreendimentos 

assistidos 

90 = 10 pontos 3 30 90 113 125,55 30 

 

10 
Empreendimentos e 

famílias com informações 
atualizadas 

Número de 
empreendimentos 

18 = 10 pontos 3 30 18 40 222,22 30 

 

  
TOTAL       280 (220) 

PONTUAÇÃO TOTAL 

ALCANÇADA (A) 
220 

 

           

 (EVE) Estudo de Viabilidade Econômica    PONTUAÇÃO MÁXIMA (B) 280 (220)  

     

% ALCANCE DAS METAS 

(A/B) 
100% 

 

 

 
A nota máxima ficou em 220 pontos, haja vista as metas “Empreendimentos encaminhados à agência de microcrédito e 

Empreendimentos que acessaram microcrédito” serem metas condicionadas à vontade/disponibilidade dos empreendimentos. 
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5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 

 

 
Foram pactuadas dez metas para cumprimento no sétimo trimestre do ano em curso, as quais 

consistem na execução das seguintes ações: 

 

 Realização de uma oficina temática de sensibilização, observado, para tanto, 

mobilização e priorização dos empreendimentos associativos no território e a 

avaliação do evento.  

 

Conforme descrito no relatório em analise, o Cesol realizou o 5º Circuito de Oficinas neste 

sétimo trimestre abordando os temas de Sensibilização, Contabilidade Social, Credito Solidário, 

da Marca à mídia social, técnica de vendas, motivação e produtividade, com carga horária de 04 

horas por tema. Participaram das oficinas cerca de 28 empreendimentos, dos 98 que a 

contratada afirma ter mobilizado para o trimestre. O registro das oficinas, no relatório em 

analise, compõe-se de: foto, cronograma, cartaz, convite e ementa, além de lista dos 

empreendimentos mobilizados e participantes. 

 

No Relatório consta a realização de uma oficina Itinerante no Espaço Quilombo, situado no 

bairro de Paripe, que reúne mensalmente cerca de 125 associados para discutir assuntos da 

comunidade. Esta oficina teve o objetivo de sensibilizar os associados na formação de grupos 

em diversos seguimentos e contou com a participação de 89 pessoas. 

 

O Centro Público narra, no Relatório, a realização da “Livre Comercialização” por parte dos 

empreendimentos durante o intervalo das oficinas. Naquela oportunidade, os técnicos do Cesol 

fazem observação sobre o processo de comercialização dos empreendimentos.   

 

As oficinas foram avaliadas, tendo os conceitos variados entre “Ótimo” e “Superou as 

Expectativas”. 

 

 Estudo de viabilidade econômica a 18 empreendimentos associativos 

priorizados, contemplado agendamento, mobilização e elaboração de plano de ação, 

a partir da identificação de necessidade consideradas. 

 

A Contratada relata que foram finalizados 30 estudos de viabilidade, consta ainda que os 

estudos foram realizados seguindo a seguinte sequencia: diagnóstico da situação do grupo; 

levantamento das informações e preenchimento das planilhas; identificação do ponto de 

equilíbrio e principais indicações para o plano de ação que será implementado e acompanhado 

ao longo do processo de assistência ao empreendimento. 
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 Assistência gerencial a 90 empreendimentos associativos, a qual consiste em 

definir e providenciar os instrumentos necessários à formação nas dimensões: 

gestão (gestão da produção, gestão administrativo-financeira, gestão comercial) e 

jurídica (elementos essenciais para constituição, formalização e funcionamento do 

empreendimento). 

 

A Contratada relata que realizou visitas técnicas com acompanhamento direcionado a cada um 

dos empreendimentos atendidos no trimestre em curso de acordo com suas demandas 

individuais. Informa, ainda que foram realizadas palestras e treinamentos de acordo com as 

necessidades encontradas pelos técnicos em reuniões com cada grupo atendido. Consta 

apensado ao relatório a lista de empreendimentos atendidos nesta meta, contudo, não são 

especificadas as ações gerenciais que foram realizadas.  

 

 Assistência técnica socioprodutiva a 90 empreendimentos associativos, 

fundada no acompanhamento das rotinas destes e em sugestões com vistas à 

melhor execução das suas atividades produtivas, mediante visitas técnicas. 

 

A contratada declara, no Relatório, ter prestado assistência técnica socioprodutiva a 113 

empreendimentos ao longo de todo o 7º trimestre, com o objetivo de acompanhar as rotinas de 

produção de cada um dos empreendimentos. Contudo, as ações de assistência técnica 

socioprodutiva não constam especificadas. 

 

 Assistência técnica específica que consiste no provimento de capacitação 

técnica especial a 90 empreendimentos associativos, mediante consultoria 

contratada. 

 

Conforme descrito no relatório, a contratada realizou diagnóstico com base nos atendimentos 

gerenciais para a identificação das demandas específicas. Identificou-se que, grande parte das 

demandas está associada à área contábil. 

 

Apesar da demanda acima, a organização social informa que 113 empreendimentos iniciaram as 

consultorias nas áreas de comunicação/design, Pedagogia, Contábil e Gestão Ambiental. Consta 

palestra de estímulo à superação da pobreza, com Tião dos Santos e apoio ao encontro 

Estadual de catadores, visando às cooperativas de reciclagem que são atendidas pelo Cesol. 

 

 Orientação para o acesso ao crédito a 18 empreendimentos associativos 

priorizados, mediante promoção e assessoramento, com vistas à escolha da linha de 

financiamento e à aplicação dos recursos aportados.  
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O Centro Público informa que 40 empreendimentos receberam orientações dos técnicos e 

agentes com relação às linhas de crédito e financiamento existentes para empreendimentos de 

economia solidária.  

 

 
 Encaminhamento, na sua totalidade, dos empreendimentos recomendados a 

contrair crédito, pelo estudo de viabilidade econômica, às agências de microcrédito.  

  

Cumpre informar que se trata de uma meta condicionada, razão pela qual não impactou 

diretamente na pontuação e percentual fixados. Desse modo, a pontuação máxima ficou 

estabelecida em 220 pontos, haja vista que essa meta não entrou no cálculo para verificação de 

percentual e cumprimento de metas. Além que a Organização Social não apresentou 

informações referentes a este item. 

 

 Assistência técnica em comercialização a 90 empreendimentos associativos 

consubstanciada no fomento, no planejamento e na organização de redes de 

Economia Solidária e de Comércio Justo e Solidário; na promoção de eventos 

pertinentes ao tema; no assessoramento à criação de mecanismos de inserção 

mercadológica; e na disponibilização de espaços físico e virtual destinados à 

formação em práticas de comercialização. 

 

Consta descrito em relatório, enquanto ação de comercialização, a participação dos 

empreendimentos na Feira da Primavera; Feira da Sucab; Feira da Semana do Folclore – em 

parceria com o SESC Aquidabã e a inserção no evento de comemoração do aniversário da Arab 

– Associação de Reciclagem Arte Bela, empreendimento atendido pelo Centro Publico Mares. 

 

A contratada informa que durante o 5º Circuito de Oficinas os grupos puderam expor e 

comercializar seus produtos, com o objetivo de estimular a formação de redes de Economia 

Solidaria, promover a livre comercialização entre os empreendimentos e permitir aos técnicos 

do Cesol Mares a análise e assessoria dos grupos em atividade. Esta ação ocorreu durante os 

intervalos das oficinas de sensibilização. 

 

 Atualização cadastral de empreendimentos e respectivas famílias, em 

número de 18 (dezoito) unidades.  

 

A Contratada informou que cadastrou 40 empreendimentos associativos no sistema online, 

”CAD Cidadão”. Em relação ao cadastro de famílias, os dados foram preenchidos em cadastro 

físicos, totalizando 233 cadastros. 
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A partir das informações prestadas pela Contratada, depreende-se que a organização cumpriu 

as metas estabelecidas para o Trimestre em curso. Todavia, sugere-se que quando da 

elaboração dos relatórios os resultados sejam evidenciados, especialmente, quanto à descrição 

de forma detalhada da ação empreendida e o empreendimento que recebeu.  

 

No geral, a partir do relatório apresentado pela Organização Social, é possível concluir que a 

entidade cumpriu as metas. De todo modo, cumpre ressaltar que a análise aqui desenvolvida 

foi em face dos serviços mínimos estabelecidos no Edital 09/2012.  

 

Quando do processo de seleção, a entidade apresentou incremento de metas, razão pela qual 

algumas metas mensuradas estão apresentando percentuais acima de 100%.  
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6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO 

 

TOTAL

(S) Saldo do período anterior 366.197,88

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 400.000,00

(S.2) Rendimentos Líquidos 9.310,71

(A) Total de Entradas do Periodo 409.310,71

(B) Total de Saídas do Período 369.089,22

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 40.221,49

(D) Saldo Acumulado (S+C) 406.419,37

Composição Financeira do Saldo Acumulado

(D.1) Saldo Extrato C/C  (por conta bancária) 0,00

(D.2) Saldo Extrato CI  (por conta bancária) 406.186,27

(D.2.1)   Saldo Extrato CI - Poupança 233,10

Saldo Ajustado 406.419,37

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 164.763,69

(F) Recursos Comprometidos 9.981,36

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 174.745,05

Subvenção SESAB

Repasse do Contrato de Gestão do periodo 0,00

(-)Total Faturado SUS no periodo 0,00

Total Subvenção SESAB 0,00

Percentual de Subvenção #DIV/0!

(Uso exclusivo para área de saúde)

6º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 156/2012-Período 01/07/2014 a 30/09/2014

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período
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6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

1. Entrada de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

1.1 Receitas

1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão 400.000,00 400.000,00 0%

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 9.310,71 #DIV/0!

1.1.3 Saldo Anterior 0,00 366.197,88 #DIV/0!

1.2 Devoluções 0,00 0,00 #DIV/0!

(A)Total de Entradas 400.000,00 775.508,59 94%

2. Saída de Recursos Previsto Realizado Variação Percentual

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 136.500,00 121.516,39 -11%

2.1.2 Encargos 94.967,67 44.725,94 -53%

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 26.688,00 25.492,80 -4%

2.1.4 Outros  (Diárias) 0,00 0,00 #DIV/0!

Subtotal (Pessoal) 258.155,67 191.735,13 -26%

2.2 Serviços de Terceiros 123.000,00 154.369,58 26%

2.3 Despesas Gerais 18.844,33 13.820,77 -27%

2.4 Tributos 0,00 0,00 #DIV/0!

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 0,00 9.163,74 #DIV/0!

(B)Total de Saídas 400.000,00 369.089,22 -8%

7º Relatório Técnico Trimestral de Execução do Contrato de Gestão nº 156/2012-Período 01/07/2014 a 30/09/2014

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período
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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

 

Das Receitas 

 

O demonstrativo de receitas e despesas apresentado registra saldo inicial no valor de R$ 

366.197,88 (Trezentos sessenta seis mil, cento noventa sete reais e oitenta oito centavos), R$ 

9.310,71 (Nove mil, trezentos dez reais e setenta um centavo) do rendimento de aplicação 

financeira, repasse do recurso no valor de R$ 400.000,00, totalizado a receita do período no 

montante de R$ 775.508,59 (Setecentos setenta cinco mil, quinhentos e oito reais e cinqüenta 

nove centavos).  

 

O saldo inicial informado decorre de saldo remanescente do 6º trimestre somado ao saldo do 

Fundo Fixo. Relata a Contratada que com a regularidade no repasse financeiro foi possível 

executar as metas, desembolsos com maior efetividade e sem maiores transtornos.  

 

Das Despesas 

 

Segundo apresentado pela Contratada, a despesa incorrida com pessoal, no período, foi no 

valor de R$ 191.735,13 (Cento noventa um mil, setecentos trinta cinco reais e treze centavos), 

que é 74% do total de R$ 258.155,67 (Duzentos cinqüenta oito mil, cento cinqüenta cinco reais 

e sessenta sete centavos) previsto no edital e comportou-se dentro do limite de 65% do valor 

da receita estabelecido para a rubrica. 

 

A despesa incorrida com Serviços de Terceiros, apresentada, verificou-se 26% maior que o 

previsto para o período. E, em relação ao desajuste, a Contratada justifica que houve a 

necessidade de contratação de serviços de consultoria específica, o intuito foi de fortalecer as 

habilidades técnicas da equipe que presta assessoria a empreendimentos de economia solidária. 

 

Quanto a Aquisição de Bens Permanentes, a Contratada realizou compras de bens que não 

estavam previstos para o trimestre em questão, no valor total de R$ 9.163,47 (Nove mil, cento 

sessenta três reais e quarenta sete centavos). Segundo a Contratada, houve um aumento 

quantitativo da equipe técnica, necessitando de estruturação do espaço para assistir os 

visitantes e exposição de produtos da loja solidária. 

 

O total de gasto apresentado no período foi de R$ 369.089,22 (Trezentos sessenta nove mil, 

oitenta nove reais e vinte dois centavos) que corresponde a 92% do total programado, mesmo 

com desembolsos não previstos como a realização de feiras de Economia Solidária. 
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7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

A Contratada menciona que foram avaliados quatro itens com relação à satisfação dos usuários 

do Cesol, para isso, as avaliações foram conduzidas a partir da sede do Cesol, e-mail e telefone. 

Os atendimentos foram avaliados a partir das fichas de visitação, as oficinas através de 

aplicação de questionários e a pesquisa de qualidade no atendimento mediante caixa de 

sugestões. 

 

Os procedimentos para a colheita das avaliações foram descritos no relatório, não houve 

resultado “ruim ou regular”, ficando as avaliações nas faixas: “ótimo e superou as 

expectativas”. 

 

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO 

 

Não há constatado, até então, registro de manifestações na Ouvidoria Geral do Estado 

referente ao contrato em acompanhamento. 

 

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 

 

Não houve constatado descumprimento das cláusulas contratuais.  

 

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOS 

 

Não há indicativo de aplicação de desconto no referente período. 

 

12. RECOMENDAÇÕES 

 

Conforme orientado no trimestre anterior, reiteramos a necessidade da Contratada de 

especificar objetivamente as ações gerenciais e socioprodutivas realizadas no período. 

 

 A Organização Social deve relacionar os resultados das consultorias junto aos 

empreendimentos assistidos, discorrendo sobre os impactos. 
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Recomendamos que a Organização Social se abstenha de contratar consultoria contábil e 

jurídica, haja vista que esses profissionais devem fazer parte do quadro funcional do Cesol, 

conforme dimensionamento mínimo de pessoal presente no Edital 09/2012. E quando 

contratadas devem levar em consideração as necessidades dos empreendimentos. 

 

Recomenda-se a Organização Social não contratar consultoria para análise do CAD Cidadão. 

Trata-se de um serviço disponibilizado pela Setre/Vida Melhor através da rede de parceiros no 

Estado. 

 

A Organização Social precisa encaminhar os produtos resultantes das consultorias contratadas. 

 

Justificar os benefícios da consultoria contratada para apoiar o encontro estadual de catadores 

quanto aos empreendimentos atendidos, visando resguardar os fins do serviço superior do 

Edital 09/2013. 

 

Apresentar relação nominal de funcionários, com a respectiva remuneração, carga horária, 

formação e a habilitação específica quando exigida. 

 

Expor no Centro Público, em local de fácil visualização, os meios de manifestação junto ao 

Sistema de Ouvidoria do Estado. 

 

Apresentar Plano de Trabalho descrevendo as atividades a serem desenvolvidas junto aos 

Empreendimentos associativos populares e solidários, conforme Cláusula Terceira, do Contrato 

de Gestão. 

 

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 opinião desta Comissão que as não conformidades, até onde se observou, foram entendidas 

como erros e omissões passíveis de saneamento.  

 

Salvador, 21 de janeiro de 2015. 
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Albene Diciula Piau Vasconcelos 

Coordenadora da Comissão 

 

Ana Paula Santos Ferreira 

Membro da Comissão 
 

 
 

Edjane Santana de Oliveira 

Membro da Comissão 

 

 
 

Efson Batista Lima 

Membro da Comissão 
 

 
 

              Jenny Tilmann Pompe 
Membro da Comissão 

               

            
 

Juliana Lins Schiesser 
Membro da Comissão 

 
 

 
Karine Conceição de Oliveira 

Membro da Comissão 

 
 

 

 
 

 
Ubaldo Andrade Sousa Filho 

Membro da Comissão 

 
 

 
Eva Patrícia Bandeira de Mello 

         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 José Álvaro Fonseca Gomes, ao Conselho Deliberativo do 

PANGEA – Centro de Estudos Socioambientais e ao Conselho de Gestão das Organizações 

Sociais – CONGEOS. 

 

Salvador,      de             de 2015. 

 

 

 

Milton Barbosa de Almeida Filho 

Superintendente de Economia Solidária 


