
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0008193-3, SAS - MB, EDITAL nº: 392/SMADS/2018, TIPOLOGIA 
DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Centro para Juventude - 
CJ, CAPACIDADE: 90. Aos 06 dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, reuniram-se  (08) 
oito 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 01 (uma) proposta para o objeto do Edital 
citado na inicial. O credenciamento dos participantes ocorreu das 09:30 às 10:00 horas. A 
abertura oficial foi realizada pela Supervisora de Assistência Social do M’Boi Mirim, Maria Lucia 
Viana, que deu as boas vindas e desejando à todos um bom trabalho passou a direção da 
sessão para a presidente da comissão. A mesa coordenadora foi composta pela Comissão de 
Seleção designado conforme publicação no DOC de 04/10/2018, vindo a ser: Edna de Araújo, 
RF 779.371-5, ednaraujo@prefeitura.sp.gov.br, efetiva; Marie Matsuyama, RF 850.993-0, 
mmatsuyama@prefeitura.sp.gov.br, efetiva e Taline Santos de Jesus Cerqueira, RF 851.011-3, 
tsantosjesus@prefeitura.sp.gov.br, efetiva, ficando como presidente da comissão o primeiro 
nomeado. Não ha 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 1: Plano de trabalho, endereço do 
imóvel, fotos do imóvel, planta do imóvel, currículo e  experiência de atuação da OSC, 
Declaração sobre instalações e condições materiais, Declaração da não ocorrência de 
impedimentos, Declarações gerais da OSC, cópias dos Termos de Convênio/Colaboração com 
SMADS e Educação, certificado com Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado de São 
Paulo, Certificado de Autorização para captação- CAC, Certificado de capacitação do Espaso-
Programa URBIS, contrato com SENAD, cópia de uma publicação do SESC em parceria com a 
OSC, Certificado de matrícula SMADS, CEBAS,  COMAS com manutenção, comprovante de 
endereço, Declaração com o endereço eletrônico da OSC, CNPJ, procuração e xerox do RG da 
Senhora Celeste Aparecida Bueno. Tornando assim público o recebimento da proposta. Foi 
aberta a oportunidade para pronunciamentos, o Presidente da OSC, Sr. Nelson Crisóstomo de 
Souza agradeceu a oportunidade de participar desta sessão pública e reiterou o desejo de 
continuar e melhorar o trabalho desenvolvido por este serviço nesta parceria entre OSC e 
SMADS, trabalhando com as famílias e que possam ter progresso com a comunidade local 
estando abertos a correções com espírito de coletividade. Em seguida a Senhora Leila Sampaio 
expôs a importância do desenvolvimento do trabalho com a juventude, na construção de 
sonhos com os jovens e suas famílias, causando grande impacto onde está inserido com 
possibilidades de seguirem adiante. Foi esclarecido que as documentações apresentadas 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 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 Taline Santos de Jesus Cerqueira e vai 
assinada pelos membros da Comissão de Seleção, presidente e representante da OSC 
proponente e demais participantes. 
 
Edna de Araújo_________________________________________________________________ 
 
Marie Matsuyama______________________________________________________________ 
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Taline Santos de Jesus Cerqueira___________________________________________________ 
 
Maria Lucia Viana_______________________________________________________________ 
 
Celeste Aparecida Bueno_________________________________________________________ 
 
Edmilson Regis de Sousa_________________________________________________________ 
 
Nelson Crisóstomo de Souza______________________________________________________ 
 
Leila Sampaio Ribeiro____________________________________________________________ 
 
 

 


