
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ata 03 2018

Aos vinte e um dias do mês de maio de dois mil e dezoito,  no Departamento de Planejamento e Monitoramento da
Secretaria  de  Assistência  Social,  foi  realizada  reunião  da  Comissão  de  Seleção,  designada  pela  Portaria  013  de
22/03/2018, assim composta: Cláudio Luiz Romero Balreira, Jaime Alvino Starke e Vânioa Gomes Goulart, nos termos
Edital de Chamamento Público para Termos de Colaboração SAS 001/2018. De imediato, foi comunicado pelo Sr.
Jaime Starke, que encaminhou o memorando interno 140/2018, no qual encaminha à Comissão de Monitoramento e
Avaliação que proceda a avaliação das propostas encaminhadas. Informa que no dia 11/05/2018 recebeu dentro do
prazo  recursal,  Ofcio  da  Associação  Brasileira  de  Capoeira  Contemporânea  Enigma  das  Senzalas,  apresentando
pedido de reconsideração. A comissão de seleção mantém a desabilitação da proposta, haja visto que este ítem é
campo obrigatório de preenchimento, conforme disposto item 8.5.4 Informa também que no dia dezoito de maio de
dois mil e dezoito foi retornado da Comissão de Monitoramento e Avaliação a classifcação das propostas habilitadas
sendo então classifcados a(s) seguinte(s) organizações da sociedade civil para os seguintes serviços, sendo este o
resultado preliminar:  Ações Complementares para o Programa Bolsa Família e Cadastro Único: Associação de Pais e
Amigos  dos  Excepcionais  –  86  metas;  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculo  (SCFV)  0  à  6  anos:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 40 metas; Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV)
7 a 14 anos: Associação e Promoção Social Exercito da Salvação – Centro Integrado de Pelotas: 16 metas; Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) 15 a 17 anos: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 20
metas;  Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) 18 a 59 anos: Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – 06 metas.  Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciências Idosos e suas Famílias:
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais: 205 metas . Sendo assim, como previsto no Anexo XI – Etapas da Fase
de Seleção, Etapa 5, fca aberto prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar. A presente ata foi
lida e conferida pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, encerramos a ata que será por mim,  Jaime Alvino
Starke, lavrada e assinada pelos presentes, produzindo seus efeitos legais.
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