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SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
Coordenação de Promoção da Igualdade Racial

Rua Libero Badaró, 119, 9º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: 2833-4307

Ata SMDHC/CPDDH/CPIR Nº 033692518

São Paulo, 25 de setembro de 2020.

 

No dia 24 de setembro de 2020, às 16h, reuniram-se os membros da Comissão de Seleção do Edital nº
CPB/014/2020/SMDHC/CPIR, Adriana Szmyhiel Ferreira, RF 784.036-5; Bruno Vicente
Pimentel, RF 857.494-4; Daniel Almeida dos Santos, RF 813.368-9. A finalidade do encontro consis�u na
apreciação do O�cio nº 015/2020, apresentado pela Associação Social, Educacional e Cultural Novos
Rumos, CNPJ 09.117.819/0001-08. Diante das contestações apresentadas pela ins�tuição, a comissão
apresentou as seguintes respostas: 1) A estrutura dos editais 014 e 015/2020/SMDHC-CPIR são
idên�cas, devido ao modelo aplicado no âmbito da SMDHC. No entanto, os objetos são dis�ntos ( gestão
dos Centros e gestão dos ar�culadores territoriais), conforme a descrição dos documentos; 2) A
referência territorial dos Centros demonstra em quais distritos os equipamentos serão instalados. Em
outro trecho do edital, é informado que as unidades correspondem a imóveis públicos indicados pelo
órgão; 3) A contratação sob o regime cele�sta é atualmente adotada no âmbito dos Centros e, em
simetria, foi reproduzida no edital; 4)  Metas e indicadores poderão estar associados ao território, sem
relação específica a um endereço especificamente; 5) Em correção, providenciamos a publicação da ata
do resultado na página oficial da SMDHC; 6) Além de outros pontos, a ata do resultado indicou
“Dificuldade ou ausência de mensuração das pessoas atendidas pela ins�tuição e dos impactos sociais e
territoriais, ao descrever seu histórico, valendo-se, por vezes, de par�cipações em eventos públicos,
como forma de atestar seu engajamento diante do tema”. Desse modo, a análise não se pautou
exclusivamente na questão de par�cipações em eventos; 7) Trechos da proposta da ins�tuição copiam
literalmente o conteúdo do seguinte link: h�ps://www.projectbuilder.com.br/blog/�pos-de-indicadores-
para-projetos/; 8) As ações realizadas nos Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial não
se limitam ao descrito nos editais, pois outras ações serão executadas, a par�r de outras parcerias.
Como exemplo, mencionamos as oficinas de empreendedorismo negro, por meio de parcerias com
ins�tuições especializadas. 

Documento assinado eletronicamente por BRUNO VICENTE PIMENTEL, Assessor(a) Técnico(a) I,
em 25/09/2020, às 18:12, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do
Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Adriana Szmyhiel Ferreira, Analista de Assistência e
Desenvolvimento Social, em 25/09/2020, às 18:14, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e
art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Daniel Almeida dos Santos, Coordenador(a) Geral, em
25/09/2020, às 18:20, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 033692518 e o código CRC
9A254D4B.

https://www.projectbuilder.com.br/blog/tipos-de-indicadores-para-projetos/
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