
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0009404-0, SAS - JA, EDITAL nº: 

458/SMADS/2018, TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos - SCFV, CCA - Centro para Crianças e 

Adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses -  CAPACIDADE: 120 vagas. Aos 

trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, reuniram-se 05 (cinco) 

pessoas no auditório do CRAS Jabaquara, cito à Rua dos Jornalistas, 48- 

bairro Jabaquara, 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, a 

saber: Associação Cristã de Moços de São Paulo, CNPJ 60.982.576/0024-10, 

endereço Rua Nelson Fernandes, 257, Cidade Vargas, CEP: 04319-000, Tel 

(11) 5588-4878, e-mail: cdcleide@acmsaopaulo.org, representada legalmente 

pela sra. Izabel Aparecida Vito Lopes. O credenciamento dos participantes 

ocorreu das 8:30 às 9:00 horas. A abertura oficial foi realizada pela Sra. Márcia 

Aparecida Inocencio Fernandes, RF: 603.446.2, Presidente da Comissão de 

Seleção. A mesa foi composta pela Comissão de Seleção designado conforme 

publicação no DOC de 27/10/2018, vindo a ser: Nome: Marcia Aparecida 

Inocencio Fernandes, RF: 603.446-2, endereço eletrônico institucional: 

marciaf@prefeitura.sp.gov.br Provimento: comissionado; Nome: Vera Maria de 

Mattos Vieira Coelho, RF: 651.388.3, endereço eletrônico institucional: 

veramattos@prefeitura.sp.gov.br, provimento: efetivo; Nome: Carina Moreira 

Medeiros, RF: 823.538.4, endereço eletrônico institucional; 

cmmedeiros@prefeitura.sp.gov.br, provimento: efetivo. Não se registrou a 

presença de representantes do COMAS e de outros Conselhos. Após a 

instalação da mesa foi demonstrada a inviolabilidade do envelope e em 

seguida foi aberto sendo conferida a documentação nele contido a saber: 

Envelope: Ata da reunião da Diretoria da Associação Cristã de Moços de São 

Paulo – ACM/SP, realizada no dia 19 de dezembro de 2017; Estatuto da 

ACM/SP; 7 (sete) cartas vinculadas ao critério de atuação no território, 

conforme art. 26, da Instrução Normativa nº 03/SMADS/2018; Minuta do Plano 

de trabalho; Certificado de credenciamento em SMADS; Inscrição e protocolo 

de manutenção no COMAS; CNEAS. Foram apresentados demais documentos 

necessários para a instalação da parceria e foi acordado com a representante 

legal da OSC, Sra. Izabel, a reapresentação destes documentos em caso de 

instalação, conforme legislação em vigor, tornando assim público o 

recebimento da proposta. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos e 

não houve nenhuma manifestação.  

Foi esclarecido que a documentação apresentada pela proponente está 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 
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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 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 Carina Moreira Medeiros e vai assinada pelos membros da 

Comissão de Seleção, presidentes ou representantes da OSC proponente e 

demais participantes.  

 

 


