
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA (SÍTIO) 

 

PROCESSO SEI nº: 6024.2019/0008892-1, SAS - MB, EDITAL nº: 017/SMADS/2020, 

TIPOLOGIA DO SERVIÇO:  Serviço de Assistência Social e Proteção Básica no Domicilio 

Modalidade SASF –CAPACIDADE:1000 vagas . Aos dezoito do mês de fevereiro de dois mil e 

vinte reuniram-se 11 (onze) 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 com redação alterada pela Instrução Normativa 

01/SMADS/2019, tendo em vista o recebimento de 01 (uma) única proposta para o objeto do 

Edital citado na inicial. O credenciamento dos participantes ocorreu das 09: 00 horas às 09:30h,  

tendo início a sessão pública às  09: 40 h por um imprevisto, com anuência da OSC e demais 

presentes. A abertura oficial foi realizada pela Supervisora da SAS M’ Boi Mirim Srª Maria 

Lúcia Viana– RF 308.175, – dando boas vindas a todos presentes e  agradeceu toda a parceria 

que tem realizado com o SASF apesar de todos os desafios  dando sequencia aos trabalhos Srª 

Juliana Cardoso de Lima RF 858.864-3 titular presidente da Comissão. A mesa coordenadora 

foi composta pela Comissão de Seleção designada conforme publicação no DOC de 18/01/2020, 

vindo a ser: Juliana Cardoso de Lima RF 858.864-3, julianacardoso@prefeitura.sp.gov.br - 

efetiva; Ariane Aparecida Gonçalves Rodrigues RF 850.978-6 

arianesantos@prefeitura.sp.gov.br; Marilene Dias de Lima Santos  RF 823.607-1 

marilenesantos@prefeitura.sp.gov.br  efetiva  dos componentes da Comissão de Seleção, 

ficando como presidente da comissão a primeira  nomeada .  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 único: Plano de Trabalho; Endereço, Descrição e Fotos do Imóvel; Endereço 

Eletrônico da OSC; Currículo Institucional com as experiências da OSC; Certificados da OSC: 

CEBAS; COMAS; CNEAS; Protocolo de Renovação; CMDCA; Certificado de Regularidade 

Cadastral; CNPJ. Ficou pendente a cópia do comprovante de experiência na Política de 

Assistência Social no território (Termo de Colaboração), sendo assim foi solicitado que o 

documento seja entregue em dois (2 dias ), tornando  assim público o recebimento da proposta. 

Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, o presidente da OSC Srº José Donizetti 

Martins se apresentando enquanto responsável pela organização que está atuando no território 

de Vila Remo há 48 anos, através de movimentos pela população, se protagonizando de acordo 

com as necessidades da população, passando por organização que está hoje pleiteando a parceria  

apontou a importância da continuidade  do serviço no território por atingir as metas 

estabelecidas, no que se refere ao objetivo de garantir esse convênio com a SMADS. Agradece 

também por estar conseguindo manter a equipe profissional na organização. A Sra. Célia Maria 

da Silva Martins  se emociona ao falar sobre a história da organização e os desafios enfrentados 

no decorrer da trajetória no território nos  movimentos que desencadearam essa 

responsabilidade do serviço hoje. Manifesta o desejo em manter a continuidade do SASF no 

território com a devida importância que o serviço representa para o território e também para os 

envolvidos na oferta dos serviços prestados. Sra Célia reforça sobre a importância desta parceria 

enquanto trabalho que valoriza a relação humana. Foi informado que o extrato desta Ata estará 

disponível no sitio eletrônico de 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 com redação alterada pela Instrução Normativa 01/SMADS/2019. A seguir 

elaborará parecer técnico conclusivo acerca da proposta recebida e publicizará o resultado no 

sitio eletrônico de 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 

Ariane Aparecida Gonçalves Rodrigues RF: 850.978-6 - efetiva  e vai assinada pelos membros 

da Comissão de Seleção e representante da OSC  proponente e demais participantes. 
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