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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 

De 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2017 

 

 

 

Apresentação 

 

 

A Associação Terceira Via inicia sua gestão diretiva, partilhando nossos muitos sonhos, muitas lutas e muitas realizações que 

compõe esta trajetória. Equilibrando os desafios de busca do modelo ideal de gestão, de posicionamento estratégico e de 

relacionamento institucional, fechamos assim mais um ano de atividades convictos do rumo certo que a organização trilha. Neste 

ano comemoraremos nossas realizações, e estes relatórios são o guia de compreensão de nossas conquistas e aprendizado. 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO TERCEIRA VIA  

EDWALDO LUIZ DE OLIVEIRA 

DIRETOR GERAL 

 

 

 

 

 

A Associação denominada “Associação Terceira Via” é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, 

constituída em 10 de março de 2003, estabelecida na Cidade de Joanópolis/SP, na Rua Coronel Alípio Cardoso, 170 no 

Centro. Sua atividade principal está voltada a defesa e proteção do meio ambiente, sua preservação e conservação. Sua 

regência se dá pelo Estatuto Social, com respaldo legal na lei federal no. 10.406/2002 e pela lei no. 9.790/99, 

regulamentada pelo Decreto no. 3100/99 
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1. APRESENTAÇAO DA ENTIDADE 

 
A Terceira Via foi fudada em 20 de fevereiro 2003 pela iniciativa de um eclético grupo de técnicos experimentados em 

diversas áreas de atuação; tem sede e atuação na região da sub-bacia do Cantareira, e articula programas de desenvolvimento 

territorial e experimentação de novos modelos socioprodutivos em território nacional. 

Com extensa experiência acumulada e uma ampla rede de parcerias desenvolve metologias apropriadas de intervençao 

social e sólidas no atendimento aos publicos beneficiários, por meio da execuçao de programas, projetos e açoes de inclusão 

social 

 

Nossa Missão 

“Promover a cooperação entre comunidade e instituições para que venham garantir a realização de seu pleno direito ao 

desenvolvimento econômico, humano, natural e socialmente sustentável“. 

 

Nossos Objetivos 

• Promover o desenvolvimento local integrado e sustentável 

• Promover o desenvolvimento rural com preservação dos recursos hídricos 

• Desenvolver projetos que visem estimular a participação da sociedade civil 

• Contribuir para a formulação de políticas públicas justas 

 

Focos de atuação: 

• Inovação Tecnológica 

• Recursos Naturais e Mudanças Climáticas 

• Políticas Públicas e Cooperação Técnica 

• Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER. 

• Desenvolvimento e Sustentabilidade 

 

 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

PMJ - PLANO DIRETOR JOANÓPOLIS TP 2006 

• Prefeitura Municipal de Joanópolis / SP 

Vínculo: Termo de Parceira 

Data: 02 de maio de 2006. 

Valor Total......................R$ 24.000,00 

Liberado..........................R$ 21.000,00 

Objeto da Proposta: colaborar com o Parceiro Público no gerenciamento da implantação do Plano Diretor Municipal (PDM) no 

município de Joanópolis. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Centralizar todas informações e gestões sobre o PDM, garantindo uma plena otimização do processo de implantação. 

2. Cooperar com o Parceiro Público para atendimento das exigências do Estatuto da Cidade (Lei Federal Nº 10.257 

de10/07/2001). 

3. Orientar os técnicos e agentes de governo municipais sobre as necessidades e implicações do PDM e do papel da equipe de 

gestão municipal na sua implantação. 

4. Definir com o Parceiro Público e a Câmara Municipal uma agenda mínima que inclua a discussão dos conceitos, objetivos e 

metas do PDM, orientações operacionais e um roteiro de tarefas necessárias ao bom andamento do processo. 

5. Auxiliar no processo de captação de recursos e seleção de fornecedores para as etapas de implantação do Plano Diretor 

Municipal - PDM. 

6. Articular e coordenar as ações dos parceiros institucionais locais e externos, que de alguma forma venham a intervir e 

colaborar com o Plano Diretor Municipal - PDM. 

 

SOLUÇÃO DO PROJETO: As entregas dos serviços contratados foram protocolados ao final do contrato, bem como a 

prestação de contas, os relatórios técnicos, registros fotográficos e listas de presenças, já o advogado da Prefeitura não entregou a 

documentação no prazo ao TCE, culminando o questionamento das contas e não liberação da última parcela devida pelo 
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munícipio. A versão do Plano Diretor (objeto) encontra-se disponível no site da Câmara Municipal de Joanópolis. Face a 

mudanças de gestões públicas-políticas, com intervenção no executivo, a resolução foi encaminhada ao judiciário que 

determinará a forma de finalização do projeto. 

 

FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

A TERCEIRA VIA após conclusão dos serviços entregou todo material produzido juntamente com Plano Diretor Sistematizado 

de acordo os encaminhamentos processados durante as reuniões com a população e lideranças de Joanópolis. Este documento 

ficou faltando apenas a elaboração das demarcações topográficas para delimitação das áreas definidas no documento, uma vez 

que isso não foi contratado, mas é imprescindível para a conclusão do Projeto de Lei a ser protocolado no legislativo. Essas 

medições topográficas ficaram sob responsabilidade da Prefeitura (2006). 

Para isso, foram encaminhados os documentos orientativos ao prefeito para encaminhamento à aprovação do legislativo 

municipal, assim que as áreas fossem demarcadas, dos quais: 

• Relatório Final do Plano diretor e Anexos. 

Anexo 1 – Políticas de Desenvolvimento 

Anexo 2 – Definição de Perímetro Urbano 

Anexo 3 – Definição das ZEIS 

Anexo 4 – Definição das ZEUES 

Anexo 5 – Áreas de Interesse Especial 

 

• Relatório de Orientações: Consolidação das ações, prazos e atribuições da prefeitura municipal geradas pelo plano diretor 

Os documentos encontram-se disponíveis no site: www.terceiravia.org.br/planodiretorjoanopolis 

Também disponível: http://www.camarajoanopolis.sp.gov.br/planodiretor 

 

CONCLUSÃO:  

O valor total pelos serviços contratados foi de R$ 24.000,00. Houve falhas na prestação de contas por parte da Prefeitura 

Municipal que resultou em uma ação Cível. E para resolver isso, diante das mudanças no cenário político vigente ao final do 

contrato, após os mandatos que sucederam desde 2006, concordou-se com a Prefeitura Municipal de Joanópolis para liquidação 

total dos débitos e referida baixa dos processos em litigio, cuja finalização se deu em março de 2018. 

  

Como se trata de resolução de ordem política local de governos anteriores, foram encerrados os trânsitos em litígios com devido 

arquivamento dos processos junto ao TCE e Tribunal Civil. Na formalização desse acordo, a TERCEIRA VIA renuncia seus 

direitos sobre os serviços prestados e efetua o pagamento de R$ 90.038,50 para o erário público, concluindo-se pelo 

arquivamento.  

Anexo – Atestado da Prefeitura pelo não impedimento de contratação. 

 

CONCLUSÕES E RESULTADOS 

• Foram 46 reuniões registradas (bairro, grupos temáticos, Núcleo Gestor ou Acompanhamento), durante o período de 08 

meses (de 02/05/2006 a 31/12/2006), representando em média: 

– 1,44 reuniões / semana / 8 meses 

– 711 pessoas no total destas reuniões, aproximadamente 

Observação: não estão sendo consideradas aqui as várias reuniões realizadas sem registro destas reuniões (sem lista de presença 

ou fotos), acontecidas em ambiente informal. 

– 650 alunos e professores envolvidos nas entrevistas escolares, representa: 

– 2.600 pessoas, considerando 4 pessoas / família (sem contar os professores) 

• 282 entrevistas realizadas no meio rural e urbano 

• 2 fóruns de discussão e 1 Congresso 

• Cerca de 3.000 pessoas envolvidas direta ou indiretamente no processo de elaboração do Plano Diretor de Joanópolis (30% 

da população de Joanópolis). 

• Os dados levantados revelam que 67,73% da população de Joanópolis conhece ou já ouviu falar do Plano Diretor, 

comprovado por meio da amostra de 282 entrevistas realizadas. 

http://www.terceiravia.org.br/
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http://www.terceiravia.org.br/planodiretorjoanopolis
http://www.camarajoanopolis.sp.gov.br/planodiretor


 
 

 

 

RUA CEL. ALÍPIO CARDOSO, 170  CENTRO JOANÓPOLIS SP12980-000 CP 40 

 FONE  55 11 4539-7776    www.terceiravia.org.br   info@terceiravia.org.br  

- 4 - 

Observação: estes dados são informações oficiais, obtidas nos registros das atividades (lista de presença, fichas de avaliação, 

cadastro de participantes, fotos, filmagens entre outros). 

 

Relação de Anexos entregues à Prefeitura: 

Anexo I - Documentos da Nomeação da Comissão de Avaliação e Acompanhamento do PDJ Decreto 2108 Executivo Municipal, 

de 02/05/2006; Deliberação 002/2006 DEX-TERCEIRA VIA, de 02/05/2006. 

Anexo II - Plano de Trabalho elaborado 

Anexo III - Ata da Comissão de Avaliação e Acompanhamento e outros 

Anexo IV - Documentos de Formação e Gestão do Núcleo Gestor 

Anexo V - Matérias publicadas sobre o PDM Joanópolis 

Anexo VI - Questionário comunitário com apresentação dos resultados sistematizados 

Anexo VII - Comunicação e levantamento de sugestões da comunidade por meio das escolas sistematizados no relatório síntese, 

associado ao formulário aplicado 

Anexo VIII - Mapa de alterações sugeridas pelo Cepan – PDJ 

Anexo IX - Orientações para Prefeitura 

Anexo X - Lista de Reuniões Plano Diretor de Joanópolis 

Anexo XI - Lista de documentos Plano Diretor 

Anexo XII - Fotos PDJ 

Anexo XIII - Lista de Participantes PDJ 

 

3. PROJETOS 

 

Projeto FEHIDRO - AGROECOLOGIA 465/2010 

Contratante Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo 

Objetivo 

Projeto Sustentabilidade agroecológica na agricultura de Joanópolis - Fase I. O projeto visa fomentar o 

desenvolvimento de pesquisas e práticas agrícolas que minimizem as cargas difusas no município de 

Joanópolis, como meio de garantir a preservação e conservação dos recursos naturais. 

Abrangência Joanópolis/SP; 

Principais 

Resultados 

Contratação do recurso, licitações, planejamento e primeiras ações de diagnóstico (2011); Preparação e 

produção do material de divulgação; portal do p r o j e t o na internet, distribuídos em 40 horas de curso; 

Período 2016-2018 

Beneficiários 

atendidos 
60 beneficiários entre produtores rurais e empreendedores rurais. Agricultores Familiares. 

Parcerias  Prefeitura Municipal de Joanópolis; Sindicato rural de Piracaia/Joanópolis; CATI 

Responsável 

Técnico 
Soraya Voigtel 

 

Projeto FEHIDRO SOCIOBIODIVERSIDADE 157/2012 Contrato FEHIDRO 157-2012; 

Contratante Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo - SSRHI 

Objetivo 

Promover o uso sustentável dos recursos naturais no município de Joanópolis por meio da 

capacitação de multiplicadores e da difusão entre os agricultores familiares convencionais e da 

sensibilização comunitária como forma de geração de renda e garantia da preservação e 

conservação dos recursos hídricos na Sub-Bacia do Cantareira. 

Abrangência Joanópolis/SP. 

Principais Resultados 
22 multiplicadores da Sociobiodiversidade; diagnóstico local e planejamento executivo, 

Promover a comunicação Social do Projeto; Elaboras 06 Projetos de SAF 

Período 2014 - 2017 

Beneficiários atendidos Agricultores e Comunidade 

Parcerias  
Prefeitura Municipal Joanópolis, CATI, EMBRAPA, UNIVERSIDADE CANTAREIRA, CT-RN 

PCJ, Associação dos produtores rurais de Joanópolis. 

Responsável Técnico Soraya Voigtel 
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Projeto FEHIDRO BRAG. SUSTENTAVEL   005/2011 Contrato FEHIDRO 05/2011 

Contratante Secretaria de Saneamento e Recursos Hidrícos do Estado de São Paulo - SSRHI 

Objetivo 
Bragança Sustentável - capacitar 500 lideranças locais/setoriais para participar de discussão 

diferenciada dos problemas. 

Abrangência Brangança Paulista / SP 

Principais Resultados 500 lideranças capacitadas; 

Período 12 meses 

Beneficiários atendidos Comunidades 

Parcerias  Prefeitura de Bragança Paulista, Conselhos municipais, Rede de Ensino 

Responsável Técnico Gianmarco Bisaglia 

 

Projeto FEHIDRO JOANÓPOLIS SOCIOAMB_CT 158/2012 FEHIDRO 158/2012; 

Contratante Secretaria de Saneamento e Recursos Hidrícos do Estado de São Paulo - SSRHI 

Objetivo 

O projeto pretende atuar no município de Joanópolis, no meio rural e urbano, procurando 

trabalhar processos formativos junto a setores privados da sociedade agrupados local ou 

setorialmente. Através deste programa de educação ambiental, pretende-se formar comunidades 

interpretativas que atuem como observadores e atores no processo de percepção e mapeamento 

de problemas ambientais em suas comunidades, melhorando a participação cidadã e ação 

localizada. 

Abrangência Joanópolis/SP; 

Principais Resultados 500 agentes socioambientais formados. 

Período 12 meses 

Beneficiários atendidos Comunidades 

Parcerias  Prefeitura de Bragança Paulista, Conselhos municipais, Rede de Ensino 

Responsável Técnico Gianmarco Bisaglia 

 

Projeto Projeto MDA - Ministério Desenvolvimento Agrário contrato 51/2012 

Contratante MDA – MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

Objetivo Serviços Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER para qualificação da gestão, fortalecimento e inserção de 

cooperativas da agricultura familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

Abrangência Estado de São Paulo 

Principais 

Resultados 

30 Cooperativas atendidas no estado de São Paulo, com melhoria da qualidade de gestão administrativa, revisão 

dos documentos administrativos, gerenciais e constitutivos; estudo de demanda com 9 prefeituras no estado de 

são Paulo para compra da agricultura familiar; realização de compras PNAE e PAA; investimentos para 

aumento da capacidade produtiva das cooperativas. 

Adesão de 30 cooperativas, elaboração de 30 pré-diagnósticos e 30 diagnósticos. Obtido em 2013 o arranjo de 

parcerias com Instituições no apoio às cooperativas atendidas. 

Período 01/01/2013 – 31/12/2017 

Beneficiários 

atendidos 

Cooperativas e prefeituras 

Parcerias  Prefeituras, Cooperativas, Sebrae, MDA, MDS, INCRA e CONAB 

Responsável 

Técnico 

Edwaldo Luiz de Oliveira 

 

Projeto Projeto MDA - Ministério Desenvolvimento Agrário contrato 75/2014 

Contratante MDA – MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

Objetivo Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER - destinado a atender agricultores familiares, 

compreendendo o planejamento, a execução e a avaliação de atividades individuais e coletivas, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável das Unidades de Produção Familiar nas principais regiões produtoras de cafés 

Arábica e Conilon, no Estado do Paraná. 

Abrangência Estado do Paraná 
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Principais 

Resultados 

600 Cafeicultores familiares atendidos 

Período 23/07/2014 à 23/11/2017 

Beneficiários 

atendidos 

Agricultores e Agricultoras familiares. 

Parcerias  EMATER, SEBRAE 

Responsável 

Técnico 

Edwaldo Luiz de Oliveira 

 

Contratante MDA – MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

Objetivo Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER - visando a promoção da agricultura familiar 

agroecológica, orgânica e agroextrativista, no Vale do Ribeira - SP 

Abrangência Estado de São Paulo 

Principais 

Resultados 

600 agricultores familiares atendidos 

Período 23/10/2014 à 23/02/2018 

Beneficiários 

atendidos 

Agricultor e agricultora familiar 

Parcerias   

Responsável 

Técnico 

Edwaldo Luiz de Oliveira 

 

Projeto Projeto MDA - Ministério Desenvolvimento Agrário contrato 40/2015 

Contratante MDA – MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

Objetivo serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural destinado a agricultores e agricultoras familiares, 

compreendendo o planejamento, a execução e a avaliação de atividades individuais e coletivas, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável das Unidades de Produção Familiar, em municípios do estado de São Paulo. 

Abrangência Estado de São Paulo 

Principais 

Resultados 

1600 Agricultores (as) Familiares atendidos, com ações de atendimento individual coletivas. 

Período 23/10/2015 à 23/02/2019 

Beneficiários 

atendidos 

Agricultores Familiares. 

Parcerias  CAATI, SINDICATOS, COOPERATIVAS E ASSOCIAÇOES, PREFETITURAS ENTRE OUTRAS. 

Responsável 

Técnico 

Edwaldo Luiz de Oliveira 

 

Projeto RECUPERAÇAO DE NASCENTES_ OES 1318/17 

Contratante Prefeitura Municipal da Estância de Socorro 

Objetivo Contratação de empresa especializada em ministrar curso sobre Recuperação e Proteção de Nascentes, com 

duração de um dia, por oito horas, tendo que conter aula teórica e aula prática, com participação máxima de 

20 pessoas. 

Abrangência Município de Socorro 

Principais 

Resultados 

Curso realizado 

Período 14 de setembro de 2017 

Beneficiários 

atendidos 

Agricultores e comunidade 

Parcerias  CONSELHOS MUNICIPAIS 

Responsável 

Técnico 

Nelson Neves Barbosa 
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4. CERTIFICAÇÕES E TÍTULOS 

 

• CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número 05.539.289/0001-35; 

• CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Prefeitura da Cidade de Joanópolis sob o número 3039; 

• Certificado de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público sob o número MJ 08015.001422/2003-04 (01/04/2003); 

• Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas-CNEA /CONAMA/MMA (02/05/2005); 

• Membro da Câmara Técnica de Uso e Conservação da Água no Meio Rural – CT-RURAL, dos Comitês das Bacias 

Hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Comitês PCJ 

• Cadastro das Entidades Ambientalistas – CadEA/SMA/SP 

• Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – CAUFESP 

• Cadastramento SENAR/PR 

• Cadastramento SEBRAE – PR 

• Cadastramento SEBRAE - Nacional 

• Certificado de Credenciamento de ATER no Estado do São Paulo sob nº 396/08-2011; 

• Certificado de Credenciamento de ATER no Estado do Paraná sob nº 3981/10-2013; 

• Certificado de Credenciamento de ATER no Estado de Minas Gerais sob nº 4683/08-2016; 

• Certificado de Credenciamento de ATER no Estado do Espirito Santo sob nº 4684/08-2016; 

• Credenciada SEBRAE-SP no apoio tecnológico SEBRAETEC; 

• Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE (CEE) sob nº 0438/2013; 

• Cadastramento no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores do Governo Federal; 

• Cadastramento no SICONV - Sistema de Convênios do Governo Federal 

• Filiação a UNISOL 

• Certificado Digital e-CAC  

• Cadastro ISS Município de Joanópolis 

• Cadastro ISS Município de Santos 

• Cadastro ISS Município de São Paulo 

• Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo – BEC-CAUFESP 

• Cadastramento Fundo Nacional de Saúde – FNS 

• Cadastro PROAC-ICMS/SP 

• Cadastramento ANATER 

 

Joanópolis, 05 de janeiro de 2018. 
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