
 
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0009084-3, SAS – MB, EDITAL nº: 454/SMADS/2018, 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – 
Modalidade CJ – CENTRO PARA JUVENTUDE, CAPACIDADE: 90. Ao sétimo dia do mês 
de dezembro de dois mil e dezoito, reuniram-se 09 (nove ) pessoas na SAS M’ Boi Mirim – Rua 
Manoel Vieira Sarmento, 26 – Chácara Santana, em SESSÃO PÚBLICA para atendimento ao 
disposto no artigo 23 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, tendo em vista o recebimento 
de 01 (uma) proposta para o objeto do Edital citado na inicial. O credenciamento dos 
participantes ocorreu das 10:00 às 10:30 horas.A mesa coordenadora foi composta pela 
Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC de 27/11/2018, vindo a ser: Edna 
Maria da Silva Orilhana RF: 788.720-5 eorilhana@prefeitura.sp.gov.br, Efetiva; Denise 
Harfuch Navarro Diogo Tavares RF 830.395-9,  dtavares@prefeitura.sp.gov.br – Efetiva; Marie 
Matsuyama RF 850.993-0, mmatsuyama@prefeitura.sp.gov.br – Efetiva; dos componentes da 
Comissão de Seleção, ficando como presidente da comissão o primeiro nomeado. Não houve a 
presença de representantes do COMAS e de outros Conselhos. A abertura da sessão pública foi 
feita pela Sra. Supervisora Maria Lucia Viana; comissionada que deu as boas vindas desejando 
a todos um bom trabalho e em seguida conduzida pela presidente da comissão.Após a instalação 
da mesa foi demonstrada a inviolabilidade do envelope e em seguida, aberto, sendo conferida a 
documentação nele contido a saber: ASSOCIAÇÃO DO ABRIGO NOSSA SENHORA RAINHA DA 
PAZ DO JARDIM DO FIM DE SEMANA: Plano de Trabalho; comprovante de experiência prévia, 
Certificado de Matrícula SMADS; tornando assim público o recebimento da proposta.Foi aberta 
a oportunidade para pronunciamentos, não houve pronunciamento pela OSC.                                                    
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 no artigo 24 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018. A seguir elaborará 
parecer técnico conclusivo acerca da proposta recebida e publicizará o resultado 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 Denise 
Harfuch Navarro Diogo Tavares, RF. 830395-9 e vai assinada pelos membros da Comissão de 
Seleção e demais participantes. 
 
 
 Edna Maria da Silva Orilhana RF: 788720-5_______________________________________ 

 Denise Harfuch Navarro RF: 830395-9  _______________________________________ 

 Marie Matsuyama RF: 850993-0    ____ ___________________________________ 

 Josiane Macedo Dias RG 425204613         __________________________________________ 

 Rosana de Souza Carvalho RG 19538530X _________________________________________ 

 Xisto Antonio Barbosa RG 15318020    ____________________________________________ 

Ariane Aparecida G. Rodrigues RF 8500786  ________________________________________ 

Taline S. Jesus Cerqueira RF 8510113   ____________________________________________ 

Maria Lucia Viana RF 308175          _____________________________________________ 
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