
 

 

Razão social: IAM – Instituição Assistencial Meimei  CNPJ: 51.127.835/0001-48 

Endereço: Rua Francisco Alves, 275 – Paulicéia  Município e Estado: São Bernardo 

do Campo (SP) 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da 

sociedade civil – OSC], nos termos do art. 39, caput, inciso XX e XXI, do Decreto 

Municipal nº 20.113, de 2017), que: 

➢ Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou 

do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 

municipal; ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”. Observação: a 

presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam 

constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado 

e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de 

parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 

13.019, de 2014); 

 

NOME 
COMPLETO CARGO 

RG CPF ENDEREÇO BAIRRO CEP TELEFONE CELULAR E-MAIL 

Vanessa 
Custódio 
Zorzetti 
Pollon Presidente 

25.273.265-
0 

213.019.278-
56 

Rua Professor 
Ferreira 

Paulino, 190 

Vila Augusta, 
Guarulhos - 

SP 

07025-
020 

(11) 4176-
8600 

(11) 
99932-
8645 

vanessa@iam.org.br 

Graziela 
Bernardo 

Mota 
1º Vice-

Presidente 

23.065.849-
0 

273.401.648-
83 

Rua Ferreira de 
Araujo 592 - 

apto. 91 

Pinheiros, 
São Paulo - 

SP 

05428-
001 

(11) 4176-
8600 

(11) 
99273-
4546 

graziela@iam.org.br 

Elza Terra 
Cotrim 

2º Vice-
Presidente 

5.763.782-9 
598.558.278-

72 
Rua 21 de abril, 

185, apto 92 

Rudge 
Ramos, SBC 

- SP 

09761-
231 

(11) 4362-
3361 

(11)  
99625-
5020 

etcotrim@uol.com.br 

Alcides 
Siqueira 
Neves 

3º Vice-
Presidente 

4.936.288 
598.558.278-

72 
Rua Ângelo 
Pessoti, 351 

Vila Claraval, 
SBC - SP 

09811-
060 

(11) 4352-
0295 

(11) 
98076-
6698 

neve.alcides@hotmail.com 

Sônia Mara 
de Almeida 

1º 
Secretária 

9.151.250 
656.812.668-

34 

Rua João 
Pessoa, 351 - 

apto. 83 

Centro, SBC 
- SP 

09715-
000 

(11) 4125-
9448 

(11) 
98479-
1232 

almeida_samara@yahoo.com.br 

Cleusa 
Monteiro de 

Castro 
2º 

Secretária 
5.612.394-2 

562.207.238-
72 

Rua Carlos 
Lacerda, 70 

Santa 
Terezinha, 
SBC - SP 

09780-
350 

(11) 4127-
0779 

(11) 
98494-
5190 

cleusacastro@gmail.com 

mailto:vanessa@iam.org.br
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Mauro 
Queiroz 
Tavares 
Medeiros 

1º 
Tesoureiro 

10.403.704-
0 

048.441.278-
70 

Rua Dr. Fausto 
Ribeiro de 

Carvalho, 172 

Jd. 
Orlandina, 
SBC - SP 

09632-
030 

(11) 4362-
1646 

(11) 
98906-
7853 

mauro@iam.org.br 

Joaquim 
Molina Neto 

2º 
Tesoureiro 

5.402.726-3 
669.223.808-

00 

Av. Presidente 
Wilson, 2059, 

apto. 31 

José Menino, 
Santos - SP 

11065-
201 

(13) 3225-
3667 

(11) 
98966-
7290 

juca.molina@hotmail.com 

Odair Zorzin 
 

4.741.113 
034.232.478-

00 
Rua Maranhão, 
1279, apto. 123 

Santa Paula, 
SCS - SP 

09541-
001 

(11) 4229-
0342 

(11) 
99934-
1539 

odairzorzin@terra.com.br 

 

➢ Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor 

ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias; 

 

➢ Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) 

membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 

administração pública municipal; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele 

que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da 

administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses 

previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e (c) pessoas naturais 

condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio 

público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de 

crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 

 

São Bernardo do Campo, 30 de janeiro de 2023. 

 

 

........................................................................................... 

Vanessa Custódio Zorzetti Pollon 

Presidente 

mailto:mauro@iam.org.br


 

 

ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

Declaro para os devidos fins, que a [identificação da organização da sociedade civil 

– OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 

da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade: 

 

 

➢ Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar 

no território nacional; 

➢ Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 

celebrada; 

➢ Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou 

dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera 

governamental na qual será celebrado o Termo de Colaboração, estendendo-se a 

vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o segundo grau. Observação: a presente vedação não se 

aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades 

ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo 

vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como 

dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

➢ Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco 

anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, 

da Lei nº 13.019, de 2014;  

 

➢ Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração 

de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão 

temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria 

ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 

sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento 



 

 

público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de 

governo; 

➢ Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 

últimos 8 (oito) anos; e 

➢ Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias 

tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de 

qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada 

responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato 

de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 

12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.  

 

 

São Bernardo do Campo, 24 de janeiro de 2023. 

 

 

 

........................................................................................... 

Vanessa Custódio Zorzetti Pollon 

Diretora Presidente 



 

 

ANEXO X 

CADASTRO – REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

Razão Social: INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL MEIMEI 
 

CNPJ: 51.127.835/0001-48 
 

Endereço: Rua Francisco Alves, 275 - Pauliceia 
 

Cidade: SÃO 
BERNARDO DO 
CAMPO 
 

UF: 
SP 

CEP: 09692-000 
 

Telefone:  
(11) 4176-8600 

Nome do responsável: VANESSA CUSTÓDIO ZORZETTI 
POLLON 
 

C P F: 213.019.278-
56 
 

R.G. / Órgão Expedidor 
25.273.265-0 

Data de Nascimento: 
19/07/1975 
 

Cargo: 
Diretora 
Presidente 

Mandato: 11/08/2021 
– 10/08/2024 
 

Endereço Residencial: Rua Professor Ferreira Paulino, 190 

Cidade: GUARULHOS 
 

UF: SP CEP: 07025-020 
 

Telefone: (11) 99932-
8645 

E-mail Institucional: vanessa@iam.org.br 

E-mail Pessoal:   

Telefone Institucional: 11.4176-8600 

Telefone Pessoal: (11) 99932-8645 

 
 
 

São Bernardo do Campo, 24 de janeiro de 2023. 

 

 

........................................................................................... 

Vanessa Custódio Zorzetti Pollon 

Diretora Presidente 
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