
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0000930-2, SAS – Santo Amaro, EDITAL nº: 131/SMADS/2018, TIPOLOGIA 
DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), CAPACIDADE: 200. Aos seis 
dias do mês de abril de dois mil e dezoito, reuniram-se 07 (sete) pessoas na Rua Padre José de Anchieta, 
802 - auditório, 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 09h00min às 09h30min. A 
abertura oficial foi realizada pela Presidente da Comissão de Seleção Andréia Aparecida Sanches dos 
Santos. A mesa coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção designado conforme publicação 
no DOC de 27/03/2018, vindo a ser: Andréia Aparecida Sanches dos Santos, 823.552.0, 
aasanches@prefeitura.sp.gov.br, efetiva; Maria Antonia Alves de Oliveira, 644.644.2, 
maaoliveira@prefeitura.sp.gov.br, efetiva; Lucy Kiyomi Gomi, 532.651.6, lgomi@prefeitura.sp.gov.br, 
efetiva, ficando como presidente da comissão o primeiro 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, 
tornando assim público o recebimento da proposta. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, 
Sonia relatou que a OSC está há 10 anos com o serviço de NCI, passou por 2 aditamentos aumentando o 
número de vagas para 120 e 200 respectivamente, o horário que era de 4 horas passou para integral, 
relatou que o trabalho está consolidado e reconhecido no território, Sonia relatou que o NCI é um 
espaço acolhedor e de promoção para pessoas com mais de 60 anos, ressaltou a importância do 
trabalho intergeracional desenvolvido, de rede e da Proteção Social Básica, Sonia relatou que a 
demanda pela procura do serviço é grande e a previsão para os próximo anos é de aumentar, relatou 
observar que o diálogo dentro da família melhorou com o trabalho intergeracional, resultando na 
melhor convivência familiar, Sonia relatou sobre a importância do conhecimento do território, pois a 
inserção histórica fortalece o trabalho desenvolvido pela OSC, fazendo com que a pessoa se sinta 
pertencente ao território que ela se encontra, Sonia relatou que o trabalho da OSC é voltado para o 
cuidar e na Política de Assistência  a pessoa em maior  vulnerabilidade deve ser cuidada, pois ela já teve 
seus direitos violados e quando ela vai ao serviço, ela sabe que vai encontrar um serviço que pode 
contar. Maria Antonia relatou que o serviço é muito relevante para a comunidade, pois as crianças que 
são atendidas pelo CEI têm avós que frequentam o NCI, Maria Antonia relatou que o trabalho junto com 
a comunidade é fortalecido quando o trabalho é desenvolvido com a Política de Assistência (Leve Leite e 
CadÚnico), relatou que a família que frequenta a OSC entende o trabalho desenvolvido como um todo e 
esse trabalho realizado junto à comunidade é um indicador de qualidade. Foi esclarecido que as 
documentações apresentadas pela proponente está de acordo com o edital publicado. Foi informado 
que o extrato desta Ata estará disponível no sitio eletrônico da SMADS a partir do 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 vencedora 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 audiência 
pública foi encerrada. Esta ata foi lavrada por Andréia Aparecida Sanches dos Santos e vai assinada pelos 
membros da Comissão de Seleção, presidentes ou representantes das OSCs proponentes e demais 
participantes.  
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