
 
PROCESSO SEI nº 6024.2018/0006476-1- EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
SAS - EM,  
EDITAL nº: 345/SMADS/2018,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Centro de Acolhida às Pessoas em Situação de Rua. Modalidade: 
Centro de Acolhida Especial para Famílias, 
CAPACIDADE: 80. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 
DATA DE REALIZAÇÃO: 31/08/2018 às 14:00 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 18 
COMISSÃO DE SELEÇÃO, designada conforme publicação no DOC. de 02/08/2018 pág. 64, a 
saber: Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: Ricardo Estevam RF 654.215.8; Titular da 
Comissão de Seleção: Maria Izabel Rangel de Souza Oliveira RF 818.316.3; Titular da Comissão 
de Seleção: Velluma Faria Real Leite RF 775.089.7; Suplente Erika Hecht RF: 691.368-7. 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Erika Hecht 691.368-7. 
A abertura da sessão pública foi feita pela Sra. Surama Cattarina Bisceglia Pereira, Supervisora 
da SAS-EM e, em seguida, conduzida pelo Presidente da Comissão de Seleção. 
Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 
SEQUENCIA DOS TRABALHOS: 
1 – Demonstração de inviolabilidade do envelope; 
2 – Abertura do envelope contendo a proposta recebida; 
3 – Conferência da documentação; 
4 – Solicitação de complementações da OSC SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS; 
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos: iniciou pela vice-presidente da OSC, Sra. 
Acássia Regina Rocha informando que providenciará no prazo estipulado o documento 
especificado; Sr. André Penalva – gerente do Centro de Acolhida Especial para Família de 
Ermelino Matarazzo refere quanto à importância deste serviço nesta comunidade. Sra. Shirlei 
dos Santos Nascimento, moradora há três meses no CAE Família em Ermelino Matarazzo 
refere sobre a qualidade do serviço que frequenta, quanto aos técnicos que a assistem assim 
como a sua família. Sra. Sonia Haide da Fonseca, moradora do CAE Família de Ermelino 
Matarazzo refere sobre a qualidade do atendimento e encaminhamentos realizados pela 
equipe do serviço, que muito a tem ajudado assim como a sua família. Ingrid Alves de Almeida, 
moradora do serviço refere sobre o auxilio dos técnicos quanto à articulação com creches e 
outros serviços da rede socioassistencial do território que em muito tem beneficiado a ela e a 
família. Sr. William Medeiros da Silva, refere este ser o segundo abrigo que frequenta, 
agradece sobre a articulação realizada pela equipe, o auxiliando a restabelecer o contato com 
os familiares que há muito não existia e quanto à preparação a conseguir uma moradia; 
elogiando aos técnicos e aos técnicos do CREAS e ao Gestor da Parceria, enfatizando quanto à 
qualidade do serviço prestado. Sr. Alexander Campanha dos Santos, manifesta ser deficiente 
visual e refere sobre as dependências adequadas do imóvel assim como quanto à equipe 
técnica e a qualidade do serviço que em muito o tem beneficiado. Caroline Vieira de Morais 
Freitas Vasconcelos informa ser o segundo abrigo que passa e que neste não tem o que 
reclamar; que veio com o marido e verbaliza sobre a qualidade do serviço oferecido pela 
equipe, que tem em muito acrescentado qualitativamente em suas vidas. Sra. Thais Rodrigues 
da Silva, psicóloga do CAE Família refere que enquanto equipe tem cuidado em todas as 
estratégias para minimizar a situação de vulnerabilidade e risco dos usuários, qualificando 
cada vez mais o atendimento em benefício dos usuários, coloca quanto à articulação 
intersetorial realizada, visando ao atendimento integral dos usuários no que se refere à saúde, 
educação, trabalho, entre outros. Sr. David Carlos da Fonseca Júnior, morador do CAE Família 
refere que não tem nada a reclamar e que o atendimento prestado é muito bom. Sra. Cláudia 
Aparecida Tavares da Silva, moradora do CAE Família refere que ela e o marido são bem 
atendidos e buscam a autonomia, no que são auxiliados pela equipe técnica. Jaquelane Soares 



dos Santos, morador do CAE Família refere que não é o primeiro abrigo que passou e que 
recebe todo o respaldo necessário pela equipe técnica – psicólogo, gerente, e está em busca 
de sua autonomia. Sra. Surama, Supervisora da SAS-EM verbaliza sobre a importância da 
manifestação dos usuários, sobre a avaliação feita do serviço prestado, equipe técnica e sobre 
a avaliação do serviço que sempre deve ser efetuada. Sra. Cecília Stringhini, presidente da OSC 
refere quanto à importância do trabalho desenvolvido no território, o qual iniciou com o 
processo emergencial e da parceria com o CREAS-EM. 
INFORMAÇÕES PRESTADAS: 
a) sobre a publicação do extrato da ata da sessão pública no sitio eletrônico da SMADS e no 
DOC; 
b) sobre o prazo e os critérios para a Comissão de Seleção julgar as propostas; 
c) sobre a elaboração pela Comissão de Seleção de parecer final conclusivo; 
d) sobre a publicização da lista classificatória no sitio eletrônico da SMADS e no DOC. 
A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial. 
 
São Paulo, 31 de agosto de 2018. 
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((TITULO))6024.2018/0006476-1 - EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
((TEXTO))SAS - EM,  
EDITAL nº: 345/SMADS/2018,  
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Centro de Acolhida às Pessoas em Situação de Rua. Modalidade: Centro de 
Acolhida Especial para Famílias, 
CAPACIDADE: 80. 
NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 
DATA DE REALIZAÇÃO 31/08/2018 às 14:00 horas. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: 18 
COMISSÃO DE SELEÇÃO designada conforme publicação no DOC. de 02/08/2018 pág. 64, a saber: 
Titular (Presidente) da Comissão de Seleção: Ricardo Estevam RF 654.215.8; Titular da Comissão de 
Seleção: Maria Izabel Rangel de Souza Oliveira RF 818.316.3; Titular da Comissão de Seleção: Velluma 
Faria Real Leite RF 775.089.7; Suplente Erika Hecht 691.368-7. 
DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Erika Hecht RF: 691.368-7. 
A abertura da sessão pública foi feita pela Sra. Surama Cattarina Bisceglia Pereira, Supervisora da SAS-
EM e, em seguida, conduzida pelo Presidente da Comissão de Seleção. 
Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 
SEQUENCIA DOS TRABALHOS: 
1 – Demonstração de inviolabilidade do envelope; 
2 – Abertura do envelope contendo a proposta recebida; 
3 – Conferência da documentação; 
4 – Solicitação de complementações da OSC SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS; 
5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos: iniciou pela vice-presidente da OSC, Sra. Acássia 
Regina Rocha informando que providenciará no prazo estipulado o documento especificado; Sr. André 
Penalva – gerente do Centro de Acolhida Especial para Família de Ermelino Matarazzo refere quanto à 
importância deste serviço nesta comunidade. Sra. Shirlei dos Santos Nascimento, moradora há três meses 
no CAE Família em Ermelino Matarazzo refere sobre a qualidade do serviço que frequenta, quanto aos 
técnicos que a assistem assim como a sua família. Sra. Sonia Haide da Fonseca, moradora do CAE 
Família de Ermelino Matarazzo refere sobre a qualidade do atendimento e encaminhamentos realizados 
pela equipe do serviço, que muito a tem ajudado assim como a sua família. Ingrid Alves de Almeida, 
moradora do serviço refere sobre o auxilio dos técnicos quanto à articulação com creches e outros 
serviços da rede socioassistencial do território que em muito tem beneficiado a ela e a família. Sr. 
William Medeiros da Silva, refere este ser o segundo abrigo que frequenta, agradece sobre a articulação 
realizada pela equipe, o auxiliando a restabelecer o contato com os familiares que há muito não existia e 
quanto à preparação a conseguir uma moradia; elogiando aos técnicos e aos técnicos do CREAS e ao 
Gestor da Parceria, enfatizando quanto à qualidade do serviço prestado. Sr. Alexander Campanha dos 
Santos, manifesta ser deficiente visual e refere sobre as dependências adequadas do imóvel assim como 
quanto à equipe técnica e a qualidade do serviço que em muito o tem beneficiado. Caroline Vieira de 
Morais Freitas Vasconcelos informa ser o segundo abrigo que passa e que neste não tem o que reclamar; 
que veio com o marido e verbaliza sobre a qualidade do serviço oferecido pela equipe, que tem em muito 
acrescentado qualitativamente em suas vidas. Sra. Thais Rodrigues da Silva, psicóloga do CAE Família 
refere que enquanto equipe tem cuidado em todas as estratégias para minimizar a situação de 
vulnerabilidade e risco dos usuários, qualificando cada vez mais o atendimento em benefício dos 
usuários, coloca quanto à articulação intersetorial realizada, visando ao atendimento integral dos usuários 
no que se refere à saúde, educação, trabalho, entre outros. Sr. David Carlos da Fonseca Júnior, morador 
do CAE Família refere que não tem nada a reclamar e que o atendimento prestado é muito bom. Sra. 
Cláudia Aparecida Tavares da Silva, moradora do CAE Família refere que ela e o marido são bem 
atendidos e buscam a autonomia, no que são auxiliados pela equipe técnica. Jaquelane Soares dos Santos, 
morador do CAE Família refere que não é o primeiro abrigo que passou e que recebe todo o respaldo 
necessário pela equipe técnica – psicólogo, gerente, e está em busca de sua autonomia. Sra. Surama, 
Supervisora da SAS-EM verbaliza sobre a importância da manifestação dos usuários, sobre a avaliação 
feita do serviço prestado, equipe técnica e sobre a avaliação do serviço que sempre deve ser efetuada. Sra. 
Cecília Stringhini, presidente da OSC refere quanto à importância do trabalho desenvolvido no território, 
o qual iniciou com o processo emergencial e da parceria com o CREAS-EM. 
INFORMAÇÕES PRESTADAS: 
a) sobre a publicação do extrato da ata da sessão pública no sitio eletrônico da SMADS e no DOC; 
b) sobre o prazo e os critérios para a Comissão de Seleção julgar as propostas; 
c) sobre a elaboração pela Comissão de Seleção de parecer final conclusivo; 
d) sobre a publicização da lista classificatória no sitio eletrônico da SMADS e no DOC. 
A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial. 



São Paulo, 31 de agosto de 2018. 
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