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DIÁRIO OFICIAL DE

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA 6ª REUNIÃO 
ORDINÁRIA DE 2020 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA 

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA
Ficam convocados os membros titulares do Conselho de Administração 
da Guarujá Previdência à comparecerem na sala dos conselhos da 
autarquia Guarujá Previdência, situada na Av. Adhemar de Barros, nº 
230, sala 18, 1º andar, bairro Santo Antônio, Guarujá/SP, no dia vinte 
e quatro de junho de dois mil e vinte (24/06/2020), as dez horas 
(10h00min) em primeira chamada e às dez horas e trinta minutos 
(10h30min) em segunda chamada, para participarem da 6ª Reunião 
Ordinária de 2020 do Conselho de Administração, e, devido às restri-
ções de isolamento social que combatem a proliferação do coronavírus 
(Covid-19), fica fixada, em consonância com a Lei Complementar nº 
179/2015 e Regimento Interno quanto aos quóruns de instalação e 
deliberação, a participação mínima de sete (07) membros presenciais, 
observadas as medidas de proteção individual e coletiva, e de até 
quatro (04) participantes virtuais, com registros apartados em ata, 
desde que pertencentes ao grupo de risco e proteção definido pelas 
autoridades sanitárias e chefe do Executivo Municipal no contexto 
do Estado de Calamidade Pública enfrentado atualmente, onde será 
deliberado sobre a seguinte ordem do dia:
1) Ata do Conselho Fiscal sobre o relatório mensal da Diretoria Executiva 
referente ao mês de abril de 2020.
2) Conteúdo da avaliação atuarial da data-base dezembro de 2019, 
visando à definição do plano de custeio que garantirá os recursos 
previdenciários necessários ao financiamento do plano de benefícios, 
conforme art. 18, inc. II da Lei Complementar 179/2015.
3) Conteúdo técnico relativo à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 
de 2021, conforme art. 18, inc. III da Lei Complementar 179/2015.
4) Assuntos gerais.

Guarujá, 18 de junho de 2020.
Fábio Renato Aguetoni Marques

Presidente
Conselho de Administração

Guarujá Previdência

ATOS OFICIAIS
CÂMARA MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2020

Em face dos elementos constantes do Processo nº 139/2019, que 
tem por finalidade a contratação de empresa especializada na pres-
tação de serviços de informática, abrangendo instalação e locação 
de equipamentos, fornecimento de insumos, manutenção preventiva 
e corretiva, com a inclusão de todos os materiais e mão de obra ne-
cessários e observando, ainda, as demais condições constantes deste 
Edital e seus Anexos, quando da análise da documentação constante 
nos envelopes “A – Proposta Comercial” e “B – Documentação”, e, em 
especial, ao despacho do Sr. Pregoeiro desta Casa, HOMOLOGO o 
objeto do LOTE 02, à licitante COLORSISTHEM DO BRASIL COMÉRCIO 
E SISTEMAS REPROGRÁFICOS, no valor de R$1.048.000,00 (Um 
milhão e quarenta e oito mil reais) 
A adjudicatária deverá entrar em contato com a Câmara Municipal de 
Guarujá para formalização do Contrato.
Os demais atos que necessitarem de publicidade serão publicados 
apenas no Diário Oficial do Município de Guarujá.

Gabinete da Presidência, em 18 Junho de 2020.
EDILSON DIAS DE ANDRADE

Presidente

16ª Sessão Ordinária
em 23 de Junho de 2020

ORDEM DO DIA
1 – Projeto de Lei nº 051/2020, do Executivo
“Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orça-
mentária do Município de Guarujá para o exercício 2021 e dá outras 
providências”, com Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. 

2ª Discussão e votação (Art. 176, §1º, “b” do Regimento Interno). Já 
distribuído.

Departamento Legislativo, em 17 de Junho de 2020.
Fernando de Matos Fagundes

Chefe do Departamento Legislativo
De Acordo - Dr. Paulo Cesar Clemente

Diretor Legislativo

  
 
 

 
CENTRO DE TECNOLOGIA DE RECURSOS FLORESTAIS – CT-FLORESTA  

 F: (011) 3767-4015 - Cx. 27 - Prédio 62 
 
 

São Paulo, 18 de junho de 2020. 
 
 
 
O Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) juntamente com a 
Secretaria de Meio Ambiente do Guarujá convida a todos os interessados em participar da 
Primeira Oficina Participativa do Estudo de Criação de Unidade de Conservação na Serra de 
Santo Amaro. Esse encontro tem como objetivo examinar em conjunto a condição atual dos 
recursos naturais do município do Guarujá e identificar a visão de futuro para o território 
considerando o uso sustentável desses recursos.  

A Oficina Participativa será realizada no dia 25 de junho de 2020, das 08h30 às 12h00, de 
forma virtual via link do Microsoft Teams: 

https://tinyurl.com/yagwep2t 

Embora não seja indispensável, é recomendável baixar o aplicativo no computador ou celular que será utilizado 
para acessar a reunião. Isso garante melhor estabilidade de conexão e mais disponibilidade de recursos do 
aplicativo. Sugerimos que os participantes acessem a sala com antecedência, às 8h15, pois desta forma haverá 
tempo hábil para tentar solucionar qualquer dificuldade técnica que possa ocorrer. É importante atenção com o 
uso dos microfones e vídeo, para evitar ruídos e interferências, mantendo-os fechados ao longo da reunião, 
abrindo somente para falas e manifestações. Recomenda-se fechar o microfone antes de entrar na reunião 
para evitar interrupções. 

 
 
 

Contamos com a sua presença. 
 
 
Atenciosamente, 
 

 

Engª Ambiental Doutora Aline Ribeiro Machado 
Pesquisadora responsável pelo projeto 

CENTRO DE TECNOLOGIA DE RECURSOS FLORESTAIS 
Seção de Sustentabilidade de Recursos Florestais 

CREA SP Nº 5069048762 - RE n° 8969 
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ACESSE 
www.guaruja.sp.gov.br


