
Ata de reunião da Comissão de Seleção dos Planos de Trabalhos para a celebração do Termo de Co-

laboração de acordo com o Edital de Chamamento nº 01/2020, realizada no dia dez de junho de dois 

mil e vinte na Secretaria de Cidadania e Assistência Social, estavam presentes Ariane Laurette Ferro 

dos Santos, Letícia Aparecida Bueno, Rafaella Elis Santos Souza Almeida. A Comissão informa que 

recebeu o Plano de Trabalho e Documentação da organização Mantenedora Vicente Decária. De 

acordo com a análise não há necessidade de adequação, totalizando 28 pontos. Recebemos também 

o Plano de Trabalho e Documentação da organização Associação Camila em Defesa e Valorização 

da Vida – totalizando 22 pontos. De acordo com a análise a organização social não apresenta susten-

tabilidade técnica uma vez que falta no quadro de profissionais o auxiliar do educador/ cuidador 

residente. Além de não apontarem a quantidade de profissionais no quadro recursos humanos, o que 

nos impossibilita de verificar se o número de funcionários é compatível com a demanda. Informa-

mos ainda que a organização Associação Camila não comprovou o tempo de experiência na execu-

ção do serviço de acolhimento, tendo sido entregue dois termos de colaboração com o município de 

Osasco porém trata-se da execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do 

Centro de Artes e Esporte Unificado – CEU. Dessa forma como informado na justificativa da pro-

posta a organização em questão “tem como foco a prevenção das violações de direitos” (página 07), 

não sendo possível identificar a expertise no acolhimento institucional. Diante do exposto, a Comis-

são de Seleção define como selecionada a organização Mantenedora Vicente Decária para a cele-

bração do Termo de Colaboração. O prazo para recurso é de 16 a 20 de junho de 2020. Nada mais 

tendo a declarar, eu Letícia Aparecida Bueno redigi esta ata que será assinada por todos.  

 

 

 

 

 


