
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA (SÍTIO) 
(Encaminhar para SMADS – Imprensa) 
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2022.0000.264-0, SAS – Capela do Socorro, EDITAL nº: 
002/SMADS/2022, TIPOLOGIA DO SERVIÇO: Centro de Desenvolvimento Social e Produtivo 
para Adolescentes, Jovens e Adultos - CEDESP, CAPACIDADE: 240 vagas. Aos  25 dias do mês de 
março de dois mil e vinte e dois, reuniram-se 09 (nove) pessoas no CRAS Grajaú, Rua Ezequiel 
Lopes Cardoso, 333, Parque Grajaú, em SESSÃO PÚBLICA para atendimento ao disposto no 
artigo 23 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018, tendo em vista o recebimento de 2 (duas) 
propostas para o objeto do Edital citado na inicial. O credenciamento dos participantes 
ocorreu das 09h45 às 10h00. A abertura oficial foi realizada pela presidente da Comissão de 
Seleção, onde agradeceu a presença de todos. A mesa coordenadora foi composta pela 
Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC de 15/01/22, vindo a ser Titular 
Presidente da comissão de seleção: Elisangela Duarte Bueno, RF: 858.844-9, 
edbueno@prefeitura.sp.gov.br, efetiva; titular da comissão de seleção: Regina Celi Lessa Silva 
Alves, RF: 787.632-7, rclsalves@prefeitura.sp.gov.br, efetiva;  titular da comissão de seleção: 
Maria Lucia Ferrari, RF: 523.221-0, mferrari@prefeitura.sp.gov.br, comissionada,  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 
dos envelopes e em seguida, foram abertos por ordem de recebimento, sendo conferida a 
documentação neles contidos a saber: Envelope 1: OSC Instituto Anchieta Grajaú - IAG, 
documentos apresentados: oficio, plano de trabalho, experiência de atuação da OSC, 
certificado de matrícula, protocolo de solicitação CEBAS. Envelope 2: Centro Comunitário 
Jardim Autódromo – CCJA, documentos apresentados:  Plano de Trabalho, declaração sobre 
instalações e condições materiais, declaração da não ocorrência de impedimentos, declarações 
gerais da OSC, declaração de experiência, tornando assim público o recebimento das 
propostas. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, Alice Cavalcante da Silva (Centro 
Comunitário Jardim Autódromo), pronunciou falando da importância do serviço e a 
necessidade de ter outras oportunidades, não só para ela como também para seus colegas. 
Tatiana dos Santos Constante (Centro Comunitário Jardim Autódromo) disse que está para ser 
desligada do serviço e gostaria de ter uma nova oportunidade para evoluir e aprender mais. 
Antonia Moraes dos Santos (Centro Comunitário Jardim Autódromo) relatou que sempre 
pleiteou a necessidade dessa tipologia no território, pois acredita que a comunidade como um 
todo será beneficiada.  Nair Bortoleti (Centro Comunitário Jardim Autódromo) fala que possui 
experiência de 27 anos no território relata que muitos dos adolescentes que saíram dos 
serviços são profissionais de nível universitário e alguns dos gerentes, que foram usuários, hoje 
ocupam cargo dentro da organização. Talita Aparecida da Silva Marcelino e José Paulo 
Rodrigues do Espírito Santo Junior (Instituto Anchieta Grajaú), informaram sobre as parcerias 
da OSC com empresas e, em conversa com a equipe e diretoria da OSC, viram como 
oportunidade a possibilidade de concorrer a esta tipologia.  Pontua que foi uma decisão e 
escrita coletiva, e acreditam que beneficiará os usuários que participam de outros serviços do 
mesma Organização.  Foi concedido o prazo de até 2 (dois) dias úteis para que a OSC: Instituto 
Anchieta Grajaú – IAG   apresente os documentos faltantes COMAS e CMDCA e a OSC: Centro 
Comunitário Jardim Autódromo – CCJA, apresente os documentos: COMAS, Certificado de 
matricula, CMDCA e CEBAS. 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(s) proposta(s) 
apresentada(s), observando os critérios descritos no artigo 24 da Inscrição Normativa 
03/SMADS/2018. A seguir elaborará parecer técnico conclusivo acerca das propostas recebidas 
e da vencedora e publicizará o resultado no sitio eletrônico da SMADS e no Diário Oficial da 
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Cidade. Não havendo mais nenhuma manifestação e nada mais a tratar, a SESSÃO PÚBLICA foi 
encerrada. Esta ata foi lavrada por Elisangela Duarte Bueno e vai assinada pelos membros da 
Comissão de Seleção, presidentes ou representantes das OSCs proponentes e demais 
participantes  
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