
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0008227-1, SAS - MB, EDITAL nº: 398/SMADS/2018, TIPOLOGIA 
DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- Centro para Juventude, 
CAPACIDADE: 90 vagas. Aos (06) seis dias do mês de Novembro de dois mil e dezoito, 
reuniram-se 06 (seis) pessoas na SAS M’Boi Mirim sito à 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 14:00 h às 
14:30 horas. A abertura oficial foi realizada pelo (a) Srª Maria Lúcia Viana da Supervisão de 
Assistência Social DE M’ Boi Mirim que manifestou o contentamento quanto ao chamamento 
público para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- Centro para Juventude, 
afirmando que através deste procedimento estamos contribuindo para a efetivação das 
funções propostas pela Política de Assistência Social, que de acordo com sua regulação 
nacional, cumpre as funções de proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de 
direitos. Por fim agradeceu a presença de todos, desejando que os trabalhos ocorressem com 
tranquilidade. Justifica-se que a presidente nomeada no DOC de 06/10/18, página 109, 
encontra-se em gozo de férias regulamentares, assim, assume a presidência Maria Jose Mota 
de Borba. A Presidente da Comissão de Seleção manifestou as boas vindas e deu sequencia aos 
trabalhos. A mesa coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção designado conforme 
publicação no DOC de 06/10/2018, vindo a ser: Maria Jose Mota de Borba RF 789.609.3, 
endereço eletrônico institucional: mjborba@prefeitura.sp.gov.br efetivo; Elaine Carolina 
Rodrigues, RF 507.992-6, email ecrodrigues@prefeitura.sp.gov.br, comissionada, Samira Alves 
Aun, RF 851.000-8, email saun@prefeitura.sp.gov.br, efetiva, ficando como presidente da 
comissão o suplente. Após a instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade do envelope 
e em seguida, aberto, sendo conferida a documentação nele contido a saber: Plano de 
Trabalho; comprovação de experiência prévia, sendo apresentado histórico da OSC e termos 
de colaboração de SMADS de outras secretarias, endereço eletrônico, CEBAS, Certificado de 
Matrícula na SMADS, Certificado do COMAS e protocolo de manutenção, tornando assim 
público o recebimento da proposta. Estão de acordo, contudo, será necessário entregar 
endereço, descrição e fotos do imóvel. Foi concedido o prazo de até 2 (dois) dias úteis para 
que a OSC Sociedade Santos Mártires os apresente. A Comissão de Seleção prestou os 
seguintes esclarecimentos relativos aos pronunciamentos feitos. 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 
Inscrição Normativa 03/SMADS/2018. A seguir elaborará parecer técnico conclusivo acerca da 
proposta recebida e da vencedora e publicizará o resultado no sitio eletrônico da SMADS e no 
Diário Oficial da Cidade. Aberta a palavra aos participantes, a presidente da OSC Regina Paixão, 
aproveita para dizer à Secretaria que olhe com carinho para os jovens e adolescentes das 
periferias, e entende que o serviço tem grande importância na vida desses jovens e para o 
território. Requerendo da Secretaria maior e melhor análises quanto às demandas do território 
considerando que nem todo CJ deve ser transformado em CEDESP ou CCInter. Sra Tatiane 
entende que esse trabalho tem grande importância para o território, acolhendo-os e 
despertando o espírito de cidadania neles. Refere que a ociosidade dos adolescentes nas ruas 
propicia o aumento de sua vulnerabilidade, em contraponto, o CJ é um serviço que faz este 
acolhimento, apresentando consequentemente uma maior busca por inscrições, entendendo 
este serviço como preventivo, para que futuramente não cheguem a utilizar um serviço da 
proteção especial. Registramos que não tivemos presença do COMAS e de nenhum outro 
Conselho. Não havendo mais nenhuma manifestação e nada mais a tratar, a SESSÃO PÚBLICA 
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foi encerrada. Esta ata foi lavrada por Samira Alves Aun RF: 851000-8 e vai assinada pelos 
membros da Comissão de Seleção, presidente e demais participantes.  
 
Maria Jose Mota de Borba  _______________________________________________________ 
Elaine Carolina Rodrigues _______________________________________________________ 
Samira Alves Aun _______________________________________________________________ 
Maria Lúcia Viana ______________________________________________________________ 
Regina Conceição da Paixão Gomes _______________________________________________ 
Tatiane de Souza Santos ________________________________________________________ 


