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EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

SAS - GUAIANASES  

EDITAL nº: 016/SMADS/2020  

TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 

Modalidade: Centro para Crianças e Adolescentes 

CAPACIDADE: 300 vagas 

NÚMERO DE PROPOSTAS RECEBIDAS: 01 

DATA DE REALIZAÇÃO: 06/03/2020 – 10 horas 

NUMERO DE PARTICIPANTES: 14 

COMISSÃO DE SELEÇÃO (designada conforme publicação no DOC. de 30/01/2020), a saber: 

Titular Presidente – Joseane Nogueira Sant Anna – RF 826.683-2 

Titular – Ivani Cristina Brandão – RF 788.111-8 

Titular – Andreia da Silva Santos – RF 823.596-1 

Suplente – Rosicleide Ferreira Lima Vasconcelos – RF 741.106-5 

DADOS DE QUEM LAVROU A ATA: Cilene Cristina dos Reis Gonzaga – RF 633.408-3 

A abertura da sessão pública foi feita pelo(a) Sr(a) Joseane Nogueira Sant Anna – RF 826.683-

2, Presidente da Comissão de Seleção. 

Não se registrou a presença de membro do COMAS-SP ou outro Conselho Específico. 

SEQUENCIA DOS TRABALHOS: 

1 – Demonstração de inviolabilidade do(s) envelope(s); 

2 – Abertura do(s) envelope(s) contendo as propostas recebidas; 

3 – Conferência da documentação; 

4 – Solicitação de esclarecimentos ou complementações: Questionada sobre o Certificado do 

CEBAS, o representante da OSC informou não possuirem a Certificação. 

5 – Abertura de oportunidade para pronunciamentos, como segue: 

O Presidente da OSC, Pe. José Antonio da Silva, aproveita a oportunidade para parabenizar 

todas as mulheres com conta do dia internacional das mulheres no próximo dia 08/03/20. 

Informa a satisfação de trabalhar com a equipe de Guaianases, por conta de toda a colaboração e 

respeito com a qual sempre foi tratado, pela confiança que há na relação entre a OSC e equipe 

da Assistência Social de Guaianases; Luiz Kelwin agradece por toda a colaboração que obteve 

no serviço, e como ex usuário de serviço continua sempre a frequentar a organização e 

menciona com satisfação o reconhecimento que obtêm no mercado de trabalho pela sua boa 

preparação, obtida na organização; Luzia menciona o esforço de Kelwin por ser muito 

colaborativo no serviço, que frequenta até hoje, sabedor da importância de compartilhar sua 

experiência; A Sra. Jane menciona a sua satisfação em poder contar com o serviço no território, 

e pelo fato de poder ter oferecido a seus filhos e netos a proteção e preparo obtidos no serviço. 

Agradece ao serviço e a todos, pois hoje, seus filhos e netos estão bem encaminhados e isso não 

seria possível sem os serviços da organização; Rosangela manifesta-se, uma vez que a 

organização tem o comprometimento do território que atende, da expansão da demanda, que 

hoje em dia há usuários de vários territórios, mas basicamente ressalta o comprometimento da 

organização com os usuários do território, e com os que mais precisam. Tendo em vista a atual 

conjuntura política, os desafios são imensos, e os trabalhadores envolvidos enfrentam muitas 

dificuldades, mas a satisfação dos usuários compensam os desafios enfrentados; Joseane 

manifesta-se reforçando a importância de se desenvolver o trabalho da melhor forma possível, 

em prol dos usuários; Joselene manifesta-se como ex aluna e mãe de aluno, e durante os anos no 

serviço, foram os melhores anos de sua vida, sem o serviço, não sabe como seria sua infância e 

juventude. Agradece todos os anos no serviço que foi fundamental para usa preparação 

aprendizado, educação e proteção, e que agora, percebe que seus filhos têm a mesma atenção e 

cuidado;  Alison, 12 anos, frequenta os serviços desde os 02 anos de idade e é bastante grato e 

satisfeito, pois é um ambiente de socialização, diversão, entretenimento e se sente feliz e 

protegido. É um local onde ele pode ter aprendizado e cuidado; Joseane agradece ao depoimento 

de todos, pois é o principal feedback que precisamos para poder avaliar a qualidade e 

importância do serviço no território; Sabrina, 24 aos, educadora do serviço, manifesta-se 

também como ex aluna e informa que foi uma época muito especial, e tem a percepção de aluna 



e educadora no serviço, e percebe a importância do mesmo no aprendizado, socialização, 

educação e proteção que são oferecidos no serviço, para as crianças e jovens do território, que 

amplia a visão de mundo dos jovens, conhecendo a cidade e ampliando horizontes. 

INFORMAÇÕES PRESTADAS: 

a) sobre a publicação do extrato da ata da sessão pública no sitio eletrônico da SMADS e no 

DOC; 

b) sobre o prazo e os critérios para a Comissão de Seleção julgar as propostas; 

c) sobre a elaboração pela Comissão de Seleção de parecer final conclusivo; 

d) sobre a publicização do resultado com lista classificatória, se for o caso, no sitio eletrônico da 

SMADS e no DOC. 

A ata desta sessão pública na íntegra encontra-se no Processo citado na inicial e no sitio 

eletrônico da SMADS. 

São Paulo, 06/03/2020 

Titular Presidente – Joseane Nogueira Sant Anna – RF 826.683-2 

Titular – Ivani Cristina Brandão – RF 788.111-8 

Titular – Andreia da Silva Santos – RF 823.596-1 
 


