
 
 
 
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  

 

PROCESSO SEI nº: 6024.2019/0000032-3, SAS –Itaim , EDITAL nº:003/SMADS/2019, TIPOLOGIA 

DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV –Centro para Crianças e 

Adolescentes-CCA, CAPACIDADE: 300 vagas . Aos 04 dias do mês de Fevereiro de dois mil e 

dezenove, reuniram-se 07 (sete) pessoas na SAS Itaim Paulista, situado Estrada Dom João Nery, 54/58- 

2º andar- Vila Silva Teles- Itaim Paulista, 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 09h30mn às 10h. A 

abertura oficial foi realizada pela presidente da Comissão de Seleção, que expõe sobre os objetivos da 

presente sessão pública e apresenta os membros da comissão. A mesa coordenadora foi composta pela 

Comissão de Seleção designado conforme publicação no DOC de 09/01/2019, vindo a ser: Titular 

Presidente: Gislene Aparecida da Silva, RF: 787.565-7, endereço eletrônico institucional 

gasilva@prefeitura.sp.gov.br, efetivo Titular; Maria Tereza Venâncio da Silva Oliveira, RF 721.145-7, 

endereço eletrônico institucional: mtvenancio@prefeitura.sp.gov.br, efetivo Titular: Janaina Marques 

Gois Silva , RF: 850.980-8, endereço eletrônico institucional: jmgois@prefeitura.sp.gov.br, efetivo. Não 

houve a presença de representantes do COMAS e de outros Conselhos. Estava presente a Presidente da 

proponente, Sra. Maria Eunilde da Silva- RG: 28.279.483-9. Após a instalação da mesa foi demonstrada a 

inviolabilidade do envelope e em seguida, aberto sendo conferida a documentação nele contido a saber: 

Envelope: OSC Associação Comunitária das Mulheres do Movimento sem Terra de Ermelino Matarazzo 

foi entregue lacrado e segue os seguintes documentos: Minuta de Plano de Trabalho, Declaração sobre 

instalações e condições materiais, Declaração da não ocorrência de impedimentos, Declarações Gerais da 

OSC, Declaração- Artigo 7º do Decreto Municipal nº 53.177, de 04/06/2012, Caracterização do Serviço, 

Minuta de Termo de Colaboração, Relação Nominal dos Dirigentes da OSC, Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica, Certificado de Matrícula nº 07.315, CNEAS, CENTS, CMDCA com registro de validade até 

04/02/2019, Protocolo COMAS- SP, Estatuto da OSC, Ata da eleição, CTM, Comprovante de endereço 

da sede, Fotos ilustrativas, CROQUI do imóvel, Solicitação de uso do espaço físico- Resolução nº 

03/CADES IT/2018 de 19 de Junho de 2018, Experiências prévias comprovadas através Termos de 

Convênio e Termo de Cooperação Técnica, tornando assim público o recebimento da proposta. Foi aberta 

a oportunidade para pronunciamento a qual foi manifestada pela Presidente da OSC Sra. Maria Eunilde 

da Silva- RG: 28.279.483-9, declara-nos que “o prédio onde são atendidos as crianças e adolescentes foi 

construído pela comunidade, porém está localizado em área pública, por esse motivo é alvo da Permissão 

de Uso, pedido esse feito pela Associação Comunitária das Mulheres do Movimento Sem Terra de 

Ermelino Matarazzo, com parecer favorável da Prefeitura Regional do Itaim Paulista, no aguardo da 

finalização da permissão de uso pelos demais órgãos competentes”. Foi esclarecido que as 

documentações apresentadas pela proponente estão de acordo parcialmente com o edital publicado. Sendo 

concedido o prazo de até 2 (dois) dias úteis- dia 06/02/2019 até às 18h, protocolado em SAS/Expediente 

direcionado para a Comissão de Seleção para que proponente apresente a complementação e/ou 

esclarecimentos do seguinte documento: CMDCA com data atualizada. 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 publicizará 

o resultado com a classificação final 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 às 

11h25mn. Esta ata foi lavrada por Janaina Marques Gois Silva, RF: 850.980-8 e vai assinada pelos 

membros da Comissão de Seleção, presidentes ou representantes da OSC proponentes e demais 

participantes. 
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