
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  

 
PROCESSO SEI nº:6024.2018/0008196-8, SAS -MB, EDITAL nº:395/SMADS/2018, TIPOLOGIA DO 

SERVIÇO:SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS – SCFV – MODALIDADE 

: CJ – CENTRO PARA JUVENTUDE, CAPACIDADE: 60 vagas. Aos 6 (seis) dias do mês de 

novembro de dois mil e dezoito, reuniram-se 06 (seis) 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 1(uma) proposta para o objeto do Edital citado na inicial. O credenciamento dos 

participantes ocorreu das 10:30 às 11 horas. A abertura oficial foi realizada pela Supervisora da 

SAS Sra. Maria Lucia Viana, dizendo que hoje é uma dia especial para a Supervisão de 

Assistência Social de  M’Boi Mirim.   Iniciamos o chamamento público para o serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - CJ em observância a legislação vigente. 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  sociassistencial e defesa de direitos.  Agradeço a presença e desejo 

que os trabalhos ocorram com tranquilidade.  A mesa coordenadora foi composta pela 

Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC de 04/10/18, vindo a ser: Elaine 

Maria Grangeiro Almeida – RF 788.654-3 email egrangeiro@prefeitura.sp.gov.br, efetiva, Edna 

de Araújo – RF 779.371-5 email ednaraujo@prefeitura.sp.gov.br, efetiva, Tatiana Lemos 

Moyano – RF 850.999-9 email tlmoyano@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, sendo conferida a documentação nele contido a saber: Envelope 1: 

Declaração que a renovação do certificado do CEBAS encontra-se sob análise junto ao MEC; 

Certificado de matrícula SMADS; COMAS com protocolos dos serviços CJ e CCAs; Declaração 

com endereço eletrônico da OSC; Currículo da OSC com fotos; Cópias dos Termos de Convênio 

e Colaboração dos serviços conveniados com  a SMADS; Cópias dos Termos de Colaboração 

dos serviços conveniados com a Educação; Histórico da OSC e o Plano de Trabalho. Foi aberta a 

oportunidade para pronunciamentos, tendo a Srª Eliete de Oliveira Sales Pereira, agradecido 

pela parceria com a SMADS até o momento e o desejo de continuar o trabalho com os jovens, 

tendo progresso até então. Foi esclarecido que as documentações apresentadas pela 

proponente estão 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 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. Não havendo mais nenhuma manifestação e nada mais a tratar, a 

SESSÃO PÚBLICA foi encerrada. Esta ata foi lavrada por Tatiana Lemos Moyano e vai assinada 

pelos membros da Comissão de Seleção, representante da OSC proponente, tendo 

apresentado a procuração e demais participantes. 

Elaine Maria Grangeiro Almeida  __________________________________________________ 
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Edna de Araújo ________________________________________________________________ 

Tatiana Lemos Moyano __________________________________________________________ 

Maria Lúcia Viana ______________________________________________________________ 

Eliete de Oliveira Sales Pereira ____________________________________________________ 

Eidi Santos ____________________________________________________________________ 

 

 
 


