
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0003747-0, SAS -PA, EDITAL nº: 280/SMADS/2018, TIPOLOGIA 
DO SERVIÇO: SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Centro para 
Crianças e adolescentes, CAPACIDADE: 120 vagas. Aos vinte e três dias do mês de Julho de dois 
mil e dezoito, reuniram-se 9 (nove) pessoas na Rua Pedro Klein do Nascimento, 100 - 
Parelheiros, em sessão pública para atendimento ao disposto no parágrafo 1º, do inciso III, do 
artigo 18 da Portaria nº 55/SMADS/2017, tendo em vista o recebimento de 01 (Uma) proposta 
para o objeto do Edital citado na inicial. O credenciamento dos participantes ocorreu das 09:30 
às 10:00 horas. A abertura oficial foi realizada pela  Supervisora da SAS, Sra. Adriana Rezende 
da Silva – que agradeceu a parceria da organização que vem desenvolvendo suas atividades 
com qualidade e primazia, pensando sempre no melhor atendimento às crianças e 
adolescentes atendidos. A mesa coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção 
designada conforme publicação no DOC de 16/06/2018, vindo a ser: Irene Pereira de 
Magalhães, RF 7922400, irenemagalhaes@prefeitura.sp.gov.br, efetivo; Valmiro Pereira da 
Silva, RF 6450199, vapsilva@prefeitura.sp.gov.br, efetivo; Roseane Pires dos Santos, RF 
7877153, roseanepsantos@prefeitura.sp.gov.br, efetivo; ficando como presidente da comissão 
o segundo nomeado. Não houve a presença de representantes do COMAS e de outros 
Conselhos. Após a instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade do envelope e em 
seguida aberto, sendo conferida a documentação nele contido a saber: Envelope: Centro Social 
São José, tornando assim público o recebimento da proposta. Foi aberta a oportunidade para 
pronunciamentos, A Sra. Edimar de Souza Gomes Monte – Presidenta do Centro Social são 
José que falou do histórico da Organização pontuando o compromisso na execução do 
trabalho, e na sequência agradeceu a parceria firmada e se disponibilizou a dar continuidade 
na prestação de um trabalho de qualidade; a Sra. Magali Gonçalves – Secretária da Diretoria, 
ratificou o pronunciamento da Presidenta e agradeceu a parceria; a Sra. Cássia Rosangela de 
Sousa Silva – Gerente do serviço CCA Barro Branco, agradeceu a parceria, e disponibilizou-se a 
continuar prestando um trabalho de qualidade; a Sra. Marta Nunes Toledo – Coodenadora 
Geral da OSC,  ressaltou a importância do trabalho desenvolvido com qualidade, e agradeceu a 
parceria. O Sr. Valmiro Pereira da Silva agradeceu a participacão e relata que está muito feliz 
em fazer parte deste processo; a Sra. Roseane Pires dos Santos, avalia sua participação como 
muito proveitosa. Foi esclarecido que as documentações apresentadas pela proponente estão 
de acordo com o edital publicado, faltando somente alterações dos itens 7 ao 9 conforme 
portaria vigente que trata do aumento dos 4%. Foi informado que o extrato desta Ata estará 
disponível no sitio eletrônico da SMADS a partir do 1º dia útil seguinte a esta sessão pública e 
publicada no Diário Oficial da Cidade na data mais próxima possível a este ato. Foi informado 
ainda que esta Comissão de Seleção terá o prazo de até 7 (sete) dias úteis para o julgamento 
da proposta apresentada, observando os critérios descritos nos incisos I e II e do parágrafo 
único do artigo 19 da Portaria nº 55/SMADS/2017. A seguir elaborará parecer técnico 
conclusivo acerca da proposta e publicizará o resultado em lista classificatória no sitio 
eletrônico da SMADS e no Diário Oficial da Cidade. Não havendo mais nenhuma manifestação 
e nada mais a tratar, a sessão pública foi encerrada. Esta ata foi lavrada por: Valmiro Pereira da 
Silva, e vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção, presidentes ou representantes da 
OSC proponente e demais participantes.  
 
 

                                   NOME                 ASSINATURA 
Valmiro Pereira da Silva  
Roseane Pires dos Santos  
Irene Pereira Magalhães  
Adriana Rezende da Silva  



Magali Gonçalves  
Marta Nunes de Toledo  
Cássia Rosangela de Sousa Silva  
Vera Lúcia O. da Silva  
Edimar de Souza Gomes Monte  

 
 


