
Edital de Chamamento

Audiências Públicas para consolidação de
revisão da Agenda 21 Local e Escolar de Guarujá

SP

O  FÓRUM  PERMANENTE DA AGENDA 21  LOCAL E  ESCOLAR,  por  seu
Secretário Executivo e por meio deste Edital,

CONSIDERANDO o regimento interno em seu  Art. 1º. onde estabelece que o
Fórum Permanente da Agenda 21 de Guarujá/SP, doravante FÓRUM-21, que foi
criado  pela  vontade,  união  e  determinação  dos  munícipes  de  Guarujá,
juridicamente  reconhecido  pelo  Decreto  n.º  8.940  de  31  de  maio  de  2010,
publicado no Diário  Oficial  do  Município  (D.O.)  de 02 de junho de 2010 em
consonância com inciso V do parágrafo único do Art. 2º da lei municipal n.º 3.306
de 15/02/2006, com a deliberação do Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente (COMDEMA) em sua 3ª Reunião Ordinária realizada em 12/07/2010 e
publicada  no  D.O.  do  dia  15/07/2010  tem por   finalidade  a  construção  e  a
implantação da Agenda 21 Local, bem como o processo de revisão que se fizer
necessário;

CONSIDERANDO  que,  no  processo  de  construção  e  encaminhamento  do
Fórum 21,  o  Plano  Local  de  Desenvolvimento  Sustentável  -  PLDS alcançou
diversas metas,  necessitando atualização, bem como, revisão de ações para
serem inseridas na construção de uma cidade sustentável - Guarujá 2034;

CONSIDERANDO que  no  decorrer  de  2017  e  2018,  foi  possibilitada  a
participação  plena  dos  membros  do  Fórum 21  através  de  reuniões  mensais
ordinárias   e, à toda sociedade civil através de publicação de documentos no
site  oficial  da  Prefeitura  Municipal  de  Guarujá,  endereço  eletrônico  e  página
oficial,  realização  de  apresentações  em  segmentos  e  órgãos  classistas,
divulgação em Diário Oficial do municipio, garantindo a oportunidade de propor
novas ações ,  reconsiderar  outras  e atualizar  metas  pré  estabelecidas pelas
quatro Dimensões - base de discussão, contidas  no livro Agenda 21 Local e
Escolar ;

RESOLVE  CONVOCAR  AS  SEGUINTES  AUDIÊNCIAS  PÚBLICAS com  o
objetivo de apresentar  proposituras recebidas dos participantes e da sociedade
civil  e  registradas   no  decorrer  do  processo  descrito,  colher  informações
complementares e consolidar o processo de revisão das ações e metas para a
AGENDA  21  LOCAL  e  Escolar  de  Guarujá  -  2034  Rumo  ao  Centenário
Sustentável!

DOS HORÁRIOS E LOCAIS e DATAS
Art. 1o. Serão realizadas duas (2) audiências públicas ;



1ª Audiência Pública : 
Hora: 19hs00min
Local: CAEC Isabel Ortega

Avenida Manoel da Cruz Michael,  nº 333, Vila Santa Rosa, Guarujá, SP
Data:  16/08/2018

2ª Audiência Pública:
Hora: 19hs00min
Local: CDL  CLube de Dirigentes Lojistas 

Rua Carlos Eduardo Pirani, nº 630   Vicente de Carvalho Guarujá SP
Data:  23/08/2018

Divulgue-se.

Guarujá 16 de Junho de 2018
SIDNEI ARANHA
Secretário Executivo
FÓRUM PERMANENTE DA AGENDA 21 LOCAL E ESCOLAR DE GUARUJÁ 


