
 
 
 
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0009344-3, SAS-MB/Comissão de Seleção, EDITAL nº: 457/SMADS/2018, 
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV/ CCA , 
CAPACIDADE: 90, aos  trinta  do  mês de novembro de dois mil e dezoito, reuniram-se  09 (nove pessoas) 
na  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 8:30 às 9:00 horas. A abertura oficial foi realizada pela Presidente da Comissão de Seleção Verônica 
Andrade da Gama, RF 563889-5, vgama@prefeitura.sp.gov.br, efetivo – Bom dia, declaro aberta a 
sessão pública conforme a publicação no diário oficial. A mesa coordenadora foi composta pela 
Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC de 22/11/2018, vindo a ser: Verônica 
Andrade da Gama, RF 563889-5, vgama@prefeitura.sp.gov.br,efetivo; Marie Matsuyama RF 850.993-0, 
mmatsuyama@prefeitura.sp.gov.br,efetivo; Tatiana Lemos Moyano, RF 850.999-9, 
tlmoyano@Prefeitura.sp.gov.br - efetivo. 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: Declaração OSC com endereço 
eletrônico; Currículo e Histórico da OSC; Comprovantes de experiência da OSC nas áreas da Saúde, 
Cultura, Educação, Inclusão Digital e Assistência Social; CEBAS e processo de manutenção; Comprovante 
de endereço; Certificado do COMAS e protocolo de pedido de manutenção de inscrição; Plano de 
trabalho e Certificado de Matrícula em SMADS, tornando assim público o recebimento da proposta. Foi 
aberta a oportunidade para pronunciamentos da Presidente da OSC: O presidente da OSC – Sr. Nelson 
Crisóstomo deseja bom dia a todos presentes e informa quem são as pessoas presentes: Mães de 
usuários do CCA e colaboradora da OSC que não tinha tido a experiência de participar de uma sessão 
pública anteriormente.  Sr. Nelson expressa a sua satisfação em relação a parceria e com a possibilidade 
de continuar o trabalho de empoderamento com as famílias, finalizando com agradecimentos. Srª Ana 
Paula de Oliveira, mãe de usuário do CCA, menciona da importância do serviço em sua vida, pois se não 
fosse o serviço não teria onde deixar seu filho. Srª Ana Paula refere que gosta do trabalho do CCA e 
relata como o serviço a auxiliou em um momento difícil de sua vida. 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 
dentro de 7 (sete) dias úteis 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 Moyano Lemos, RF 850.999-9, efetivo e vai assinada pelos membros da Comissão de Seleção 
e o representante legal da OSC.    
 
Verônica Andrade da Gama - RF 563889.5: __________________________________________________ 

Marie Matsuyama - RF 850.993-0: _________________________________________________________ 

Tatiana Lemos Moyano - RF 850.999-9: _____________________________________________________ 

Nelson Crisóstomo de Souza – presidente da OSC: ____________________________________________ 

Edimilson Regis de Sousa – RG: 30093276-5: ________________________________________________ 

Amanda Nadielle de Oliveira – RG 43116301-7: ______________________________________________ 

Dilma Rosa dos Santos – RG: 26895346-6: __________________________________________________ 

 Ana Paula de Oliveira – RG: 37061551-7: ___________________________________________________ 

Grasielle Pereira da Silva – RG 44596893-X: _________________________________________________ 
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