
 
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA  
 
PROCESSO SEI nº: 6024.2018/0008236-0, SAS – MB, EDITAL nº: 422/SMADS/2018, TIPOLOGIA 
DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV – Modalidade CCA – 
CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CAPACIDADE: 240. Aos 08 dias do mês de 
novembro de dois mil e dezoito, reuniram-se 10 (dez) 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 14:30 às 15:00 horas. A abertura oficial foi realizada pela 
Coordenadora do CREAS M Boi Mirim em substituição à Sra. Supervisora da SAS M Boi Mirim – 
Vanessa Helvecio, Efetiva – Boa tarde, declaro em aberta a sessão pública conforme a 
publicação no diário oficial. A mesa coordenadora foi composta pela Comissão de Seleção 
designado conforme publicação no DOC de 27/10/2018, vindo a ser: Tatiana Lemos Moyano 
RF: 0850999-9, tlmoyano@prefeitura.sp.gov.br, Efetiva; Samira Alves Aun RF: 851000-8, 
saun@prefeitura.sp.gov.br, Efetiva; Marlene Alves Teixeira Ribeiro da Silva  RF: 510.005-4, 
matsilva@prefeitura.sp.gov.br, Comissionada,  dos componentes da Comissão de Seleção, 
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 do envelope e em seguida, aberto, sendo conferida a documentação nele 
contido a saber, CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO: Plano de Trabalho, Foto do espaço 
com descrição, currículo da OSC, endereço eletrônico da OSC, Cerificado CEBAS, Certificado de 
matricula SMADS, COMAS, protocolo COMAS, pedido de manutenção da inscrição, procuração 
autenticada  do presidente da OSC à representante legal, copia do RG da representante legal, 
comprovante de endereço da OSC, 3 (três) termos de colaboração com SMADS, 1 (um) termo 
de convenio com a secretaria de Educação, 1 (um) termo de atuação em rede com a SENAD, 1 
(um) termo de parceria com o SESC e alguns certificados, tornando assim público o 
recebimento da proposta. Foi aberta a oportunidade para pronunciamentos, o presidente da 
OSC, Sr. Nelson Crisostomo de Souza, inicia sua fala desejando boa tarde e agradecendo o 
conforto da parceria com a Assistência Social, sendo muito fecunda e prazerosa, desejando 
assim, contribuir com um bom atendimento. Essa capacidade de atender no fundão da cidade 
um serviço de CCA não é qualquer coisa, e esses serviços que chegam são bem recebidos pela 
comunidade e somos envolvidos tanto pela acolhida quanto pela grande responsabilidade de 
desenvolver um serviço de qualidade. Obrigado a todos. Sr. Edmilson Regis de Sousa, gostaria 
de agradecer as portas abertas conforme dito anteriormente pelo presidente. Nossa região é 
de alta vulnerabilidade e nosso trabalho é de grande importância. Nós, como OSC, 
agradecemos a parceria e confiança no nosso trabalho. 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 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 Samira Alves Aun, RF. 851000-8 e vai assinada pelos 
membros da Comissão de Seleção, presidentes e representantes da OSC proponente e demais 
participantes. 
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Samira Alves Aun RF: 851000-8 _____________________________________________ 

Marlene Alves Teixeira Ribeiro da Silva  RF: 510.005-4 _________________________________ 

Denise Harfuch Navarro RF: 830395-9 ___________________________________________ 

Vanessa Helvecio RF 823610-1 ________________________________________________ 

Nelson Crisostomo de Souza (Presidente da OSC) _________________________________ 

Edmilson Regis de Sousa ____________________________________________________ 

Celeste Aparecida Bueno ____________________________________________________ 

Marlene Roque de Souza ___________________________________________________ 

 

 


