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Conjunto de ações estimula setor produtivo de Jaboticabal
Com o período de 

recessão, quando 
assumiu como chefe 
do Executivo jaboti-
cabalense, em 1º de 
janeiro deste ano, 
o prefeito José Car-
los Hori sabia que 
criar oportunidades 
de desenvolvimento 
seria um grande de-
safio. Desde então, 
a prefeitura vem 
buscando alternati-
vas e, mesmo com 
o momento instá-
vel vivido pelo país, 

Incentivo à criação de empresas, estrutura viária e qualifi cação profi ssional impulsionam início de ano
conseguiu realizar 
importantes ações 
que tem contribuído 
com o setor produti-
vo.

Em pouco mais 
de quatro meses, a 
abertura de novas 
empresas foi facili-
tada, a liberação de 
recursos para micro 
e pequenos empre-
sários aumentou, as 
obras do anel viário 
foram retomadas e 
a pavimentação do 
Distrito Industrial 

entrou em fase de 
conclusão. Além 
disso, pessoas em 
busca do tão sonha-
do emprego estão 
sendo capacitadas 
e, recentemente, 
ETEC – Escola Téc-
nica Estadual - e FA-
TEC – Faculdade de 
Tecnologia Time do 
Emprego – ganha-
ram novos cursos.

“Estamos vivendo 
um momento muito 
difícil em todo terri-
tório nacional. Mas 

não é por isso que 
vamos ficar de bra-
ços cruzados espe-
rando alguma coisa 
acontecer. Precisa-
mos avançar e esta-
mos conseguindo. 
Mesmo não sendo 
na velocidade que 
tanto gostaríamos, 
mas estamos avan-
çando”, afirma o 
prefeito Hori. 

Prefeitura troca 100% das lâmpadas queimadas

As ruas, praças e 
avenidas de Jaboti-
cabal estão, aos pou-
cos, voltando a ser 
mais seguras e ilu-
minadas. O prefeito 
José Carlos Hori re-
solveu um dos maio-
res problemas que 
afetam todos os bair-
ros da cidade: a troca 
de 2.200 lâmpadas 

que estão queimadas 
desde 2016. 

As lâmpadas estão 
queimadas há meses 
e, em vários casos, 
há mais de um ano. “É 
inadmissível deixar 
Jaboticabal no ‘escu-
ro’ por falta de manu-
tenção. A população 
paga pelo serviço e 
é nosso dever aten-

dê-la bem. As parce-
rias são importantes 
e, cada vez mais, os 
gestores públicos de-
vem buscá-las nesta 
retomada de cres-
cimento do Brasil e 
de Jaboticabal”, diz 
Hori.

Trabalho já começou e segue até o mês que vem

Segunda etapa de vacinação contra gripe é iniciada 

Dando continuida-
de à 19ª Campanha 
Nacional de Vacinação 
Contra a Infl uenza, as 
unidades de saúde de 
Jaboticabal vacinam  
desde segunda-feira 
(24), gestantes, puér-
peras e crianças de 
seis meses a menores 
de cinco anos (4 anos, 
11 meses e 29 dias).

“As doses estão sen-
do disponibilizadas 

gradativamente pelo 
Ministério da Saúde 
– MS. Por isso, a cada 
semana um grupo é 
contemplado”, expli-
ca a coordenadora 
do Departamento de 
Vigilância Epidemio-
lógica, Maura Guedes 
Barreto.

A campanha teve 
início no dia 17 de 
abril e terminará em 
26 de maio. Na últi-

ma semana, os CIAF’s 
atenderam trabalha-
dores de saúde públi-
ca e privada e idosos 
(60 anos ou mais). A 
Secretaria de Saúde 
de Jaboticabal está 
preparada para vaci-
nar cerca de 20 mil 
pessoas.

Gestantes, puérperas e crianças de seis meses a menores de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) devem procurar o CIAF mais próximo

Jaboticabal inicia elaboração do Plano de Mobilidade Urbana
Com o objetivo de 

melhorar o trânsito e 
a mobilidade para mo-
toristas e pedestres 
de Jaboticabal, uma 
reunião entre a Secre-
taria de Planejamento 
e a empresa Alto Uru-
guai Engenharia e Pla-
nejamento deu início 
ao processo de elabo-

Cronograma inclui estudos, reuniões e realização de audiências públicas para a participação popular
ração do Plano de Mo-
bilidade Urbana.

O Plano será exe-
cutado pela empre-
sa, sob coordenação 
da prefeitura. “For-
maremos um conse-
lho com membros de 
entidades de classe, 
Conselho Municipal 
de Trânsito – COMU-

TRAN, secretarias e 
Câmara Municipal. 
Será um trabalho lon-
go para encontrar 
pontos fortes e fracos 
até chegar a soluções 
que ajudem o trânsi-
to a fl uir com facilida-
de”.

“Técnica Legislativa” abre rodada de treinamento na Câmara Municipal
Com o objetivo de 

capacitar os agentes 
políticos (assessores 
parlamentares e vere-
adores) e servidores 
efetivos da Câmara 
Municipal de Jabo-
ticabal, a Escola do 

Legislativo abriu a ro-
dada de treinamentos 
sobre “Técnica e Pro-
cesso Legislativo”, na 
terça-feira (25/04). O 
evento, que também 
é aberto à comunida-
de, seguiu na quarta-

feira (26/04), com o 
tema “Proposituras e 
Tramitação”, e na sex-
ta-feira (28/04), com 
“Projetos”, sempre às 
8h, com transmissão 
ao vivo pela WEBTV 
da Câmara.

O primeiro dia do 
evento foi conduzido 
pela servidora efeti-
va do cargo Assisten-
te Legislativo da Câ-
mara de Jaboticabal, 
Denise Cardozo, que 
tratou sobre a técnica 

legislativa. “A elabo-
ração de um texto le-
gislativo exige muita 
responsabilidade de 
quem elabora, porque 
ela vai impactar dire-
ta ou indiretamente 
no dia a dia das pes-

soas. É importante 
lembrar que uma lei 
é imperativa, ou seja, 
ela deve ser cumprida 
por todos nós”. 
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FIQUE SABENDO
Prefeitura elege membros da CIPA para biênio 

2017/2018

A Comissão Eleitoral da 
CIPA - Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes in-
forma o resultado da eleição 
para a escolha dos membros 
para gestão 2017/2018. Fo-
ram escolhidos como titu-
lares Murilo Gomes Bragil, 
João Carlos Bueno Ramos e 
André Luís Souza Dias. Os 
suplentes são Elton Carlos 

de Souza Dias, João Batista 
Pinto de Oliveira e Sebastião 
Alcides.

Cerca de 795 servidores 
votaram na eleição realizada 
na última semana, de 17 a 
21 de abril, ultrapassando o 
número mínimo de votos ne-
cessários para validar a elei-
ção. A apuração dos votos 
ocorreu no Departamento de 

Medicina e Segurança do Tra-
balho, no dia 24 de abril.

“Em prosseguimento aos 
trâmites, a Prefeitura indi-
cará seis servidores, três ti-
tulares e três suplentes para 
compor a CIPA, onde todos 
passarão por treinamento”, 
explica o presidente da co-
missão eleitoral, Adolfo Pa-
vanelli Neto.  

Servidores votaram de 17 a 21 de abril

Bolsa Família: prazo para 
recadastramento termina em 19 de maio

Os benefi ciários do Bol-
sa Família tem de 2 a 19 
de maio para procurem 

Quem perder o 
prazo e não efetuar 
o cadastramento 
pode perder o 
benefício. O 
recadastramento 
acontece de 2 a 19 
de maio

Quem com-
pletou mais um 
NIVER no dia 
14 de abril, é o 
nosso querido 
leitor Éderson 
José Casagran-
de. Recebeu os 
cumprimentos 
dos familiares 
e amigos. Pa-
rabéns!

ARLINDO RO-
DRIGUES DE 
SOUZA, desfrutou 
o dia 06/04 com 
sabedoria, ótimas 
decisões e premia-
do com inúmeras 
vitórias. FELICI-
DADES!

Votos da esposa  
Zuleica e dos fi lhos 
Priscila e Peterson

ANIVERSARIANTES
PASTOR Anas-

tácio Esteves 
Martins... nes-
ta comemora-
ção existencial, a 
presença da soli-
dariedade, agra-
dáveis surpresas, 
forças renovadas, 
momentos mar-
cantes e felizes, 
cheios de harmo-
nia. PARABÉNS 
PELO ANIVER-
SÁRIO DIA 03 
DE MAIO!

a Casa do Bolsa Família 
para pesagem das crian-
ças e a verifi cação da 
carteira de vacinação. As 
famílias que, por ventu-
ra, perderem o prazo do 
recadastramento poderão 
ter o benefício suspenso 
pelo Governo Federal.

A Secretária de Saúde, 
Maria Angelica Dias, pede 
para que os benefi ciados 
não deixem para efetuar 
o recadastramento para a 

última hora. “As famílias 
não podem perder o pra-
zo de recadastramento e 
devem levar o cartão do 
Bolsa Família e a Cartei-
ra Nacional de Vacinação. 
Todas devem procurar a 
Casa do Bolsa Família, na 
Praça Abreu Sodré, 93, ao 
lado da Unidade de Saúde 
da Mulher”.

O telefone de contato 
da Casa do Bolsa Família é 
(16) 3204-4405. 

Vereadores da Câmara de Jaboticabal votam cinco 
projetos na sessão de terça-feira (02/05)

Os vereadores da Câma-
ra Municipal de Jaboticabal 
apreciam cinco proposi-
ções na próxima terça-feira 
(02/05). A sessão ordinária 
começa às 19h40, com o uso 
da Tribuna Livre pelo Co-
mandante do Corpo de Bom-
beiros da Base de Jabotica-
bal, Subtenente Rafael Maggi, 
que falará sobre a instalação 
de hidrantes no Município. 
A sessão será transmitida ao 
vivo pela WEBTV da Câmara.

Dois projetos de Lei Com-
plementar, de autoria do 
Poder Executivo, alteram o 
Mapa de Zoneamento e Uso 
do Solo Urbano de Jaboti-
cabal, instituído pelo Plano 
Diretor do Município. O pri-
meiro deles (Projeto de Lei 
Complementar nº 1/2017) 
reclassifi ca os terrenos situ-
ados defronte à Rodovia Bri-
gadeiro Faria Lima (SP-326) 
como Zona Mista (ZM), e não 
mais como Zona Industrial 2. 
A alteração foi aprovada pelo 
Conselho do Plano Diretor de 
Jaboticabal (CONSPLAN), em 
reunião no dia 24 de março 
deste ano, após análise das 
características predominan-
tes da área. Conforme apon-
ta a exposição de motivos 
do Executivo, “constatou-se 
que a divisão das glebas de 
terras provocada pela linha 
imaginária das zonas urba-

nas causou confl itos de usos, 
visto que o uso residencial 
não pode ser associado ao 
uso industrial”.

Já o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 2/2017, reclassifi -
ca os terrenos urbanos situ-
ados no acesso pela BR-364 
até a Rua José Marino, no Par-
que Industrial “Carlos Tonna-
ni”, como Zona Residencial 
(ZR), e não mais como Zona 
de Alta Permeabilidade (ZAP). 
A nova classifi cação foi apro-
vada pelo CONSPLAN após 
estudo geológico e hidrogeo-
lógico que descaracterizou a 
área como Zona de Alta Per-
meabilidade, reclassifi cando-
a como solo de baixa per-
meabilidade. Caso a matéria 
seja aprovada, além do uso 
residencial, a área poderá 
ser ocupada para “atividades 
institucionais, de comércio 
ou de serviços, de interesse 
dos moradores locais, de-
vendo ser desestimuladas, 
nessas zonas, a instalação de 
atividades que sejam gerado-
res de tráfego ou geradoras 
de ruídos mais intensos, que 
possam perturbar os mo-
radores”, conforme aponta 
a exposição de motivos do 
Executivo.

Completa a pauta de dis-
cussão e votação o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 
11/2017, de autoria do ve-

reador Samuel Cunha, que 
outorga o Diploma de Honra 
ao Mérito a Associação Prote-
tora dos Animais de Jabotica-
bal (APA). A instituição atua 
no controle da população 
de animais e na luta contra 
o abandono dos bichanos e, 
segundo dados da associa-
ção, mais de 15.450 animais 
foram esterilizados em Jabo-
ticabal de novembro de 2001 
a 2015.

Também vai à 1ª discussão 
e votação o Projeto de Lei nº 
21/2017, de autoria do vere-
ador Dr. Edu Fenerich, que 
regulamenta a instalação de 
hidrantes de incêndios no 
município. De acordo com o 
texto, a instalação do hidran-
te será obrigatória para edi-
fi cações em área construída 
igual ou superior a 3.000 m2, 
exceto as residências unifa-
miliares, e postos de distri-
buição de combustíveis, com 
qualquer área construída. Os 
hidrantes deverão ser insta-
lados em local defi nido pelo 
Serviço de Água e Esgoto de 
Jaboticabal (SAAEJ), em con-
junto com o Corpo de Bom-
beiros. Conforme a expo-
sição de motivos do autor, 
“sabemos que o maior pro-
blema dos nossos soldados 
do Corpo de Bombeiros é a 
falta de água para o combate 
ao fogo, por vários motivos, 
e o principal deles é a falta 
de hidrantes que funcionem 
e que estejam disponíveis 
em locais adequados”.

Já o Projeto de Lei nº 
5/2017, do Poder Executivo, 
que altera o CNJP da Igre-
ja Evangélica Assembleia 
de Deus Ministério COMA-
DERJ, constante na Lei nº 
3.499/2006, retorna a Or-
dem do Dia depois do pedido 
de vista na sessão ordinária 
do dia 17 de abril.
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O desafi o da Agrologística

A expressiva participação 
do agronegócio no Produto 
Interno Bruto (PIB) brasilei-
ro (23%) deveria ser motivo 
sufi ciente para uma maior 
atenção com a logística do 
setor. Infelizmente isso não 
acontece. O chamado custo 
Brasil continua alto da por-
teira para fora e é um dos 
principais obstáculos para 
consolidar nosso País como 
abastecedor mundial de ali-
mentos de qualidade.

O PIB do agronegócio de-
verá crescer 2% em 2017, 
enquanto o desempenho es-
timado para o PIB da econo-
mia deve ser menor que 1%. 
É uma pujança que tendo 
maior apoio poderia ser ain-

regional (econômico, social e 
ambiental).

Grande parte das propostas 
existentes se viabilizam a par-
tir de concessões, parcerias ou 
prorrogações de concessões 
existentes. A visão e os pro-
jetos logísticos devem con-
siderar o conjunto de cargas 
a serem movimentadas e os 
diversos modais disponíveis 
(sazonalidade da produção e 
compartilhamento de cargas). 
As ferrovias devem possibili-
tar o transporte efi ciente - nos 
dois sentidos da via.

O Governo do Estado de 
São Paulo, por determinação 
do Governador Alckmin, já 
se orienta por estas premis-
sas e o próprio governador 
tem intercedido em torno 
destas questões da logística 
nacional e que também afe-
tam nosso Estado.

É necessária a implantação 
de sistemas de armazenagem 
efi cientes e sincronizados 
com o sistema de produção 
e transporte (hubs de esto-
cagem e produção agrícola). 
Realizar a revisão de aspec-
tos jurídicos e institucionais 
que visem a desburocratiza-
ção, economicidade e maior 
efi ciência do sistema.

São problemas que fazem 

da mais expressiva.
Teremos em 2017 uma sa-

fra recorde de grãos, estima-
da pela Conab (Companhia 
Nacional de Abastecimento) 
em 227,9 milhões de tonela-
das. Uma produção que po-
deria render muito mais não 
fosse, por exemplo, o preju-
ízo de US$ 400 mil por dia 
com caminhões atolados no 
interior do Pará na BR-163.

Nossa agrologística ain-
da é inefi ciente. Produzimos 
com excelência, mas o esco-
amento ainda está longe do 
ideal. É necessária uma visão 
de urgência sobre estes pro-
blemas, que já contam para 
sua solução com diversos 
estudos e propostas existen-
tes - tanto no setor público 
quanto no privado.

É preciso realizar uma se-
leção de propostas de melho-
rias considerando os aspec-
tos técnicos e institucionais, 
conforme os seguintes crité-
rios: melhoria da competiti-
vidade (menor custo e redu-
ção do tempo de transporte); 
projetos de curto prazo na 
execução e menor custo de 
implementação (que aten-
dam ao caráter regional); e 
maior impacto para a inte-
gração e desenvolvimento 

com que o produtor brasilei-
ro ganhe até 16% menos do 
que o agricultor dos Estados 
Unidos, por exemplo. O custo 
para se produzir uma tonela-
da de soja no Brasil é de US$ 
738, enquanto que nos EUA 
o gasto é de US$ 660. Além 
disso, o produtor estaduni-
dense ganha US$ 364 por to-
nelada, descontado o custo 
com transporte, enquanto o 
brasileiro recebe US$ 314 por 
tonelada.

São perdas que podem ser 
solucionadas com ações prá-
ticas como a revitalização da 
já citada BR-163, com 190 
de seus 1.000 quilômetros 
ainda sem pavimentação. Ne-
cessita ainda de manutenção 
e reforço do pavimento em 
quase toda sua extensão.

A Estrada de Ferro 151 – 
Norte – Sul necessita da con-
clusão do trecho de 682 qui-
lômetros entre Anápolis (GO) 
e Estrela D’Oeste (SP), além 
da construção do trecho de 
477 quilômetros entre Açai-
lândia (MA) e Barcarena (PA). 
Também maior atenção aos 
trilhos da Estrada de Ferro 
334/BA, com a conclusão 
dos 1.022 quilômetros entre 
Barreiras e o terminal Ilhéus 
e a construção de 505 quilô-

metros entre Barreiras (BA) e 
Figueirópolis (TO), fazendo a 
interligação com a Ferrovia 
Norte – Sul.

Para ligar as regiões pro-
dutoras mato-grossenses às 
rotas de escoamento da Re-
gião Norte, R$ 12,6 bilhões 
é o custo da chamada Ferro-
grão, que precisa sair do pa-
pel. Terá 1.142 quilômetros 
de extensão e transportará 
entre Sinop (MT) e o porto de 
Miritituba, em Itaituba (PA), 
até 42 milhões de toneladas 
de produtos, gerando 116 
mil empregos diretos.

Garantir para o segundo 
semestre a licitação para o 
projeto englobando as ro-
dovias BR-364-365, que se 
estendem por 437 km entre 
os Estados de Minas Gerais e 
Goiás. Trata-se de um impor-
tante corredor para o escoa-
mento da produção agroin-
dustrial do sudeste goiano/
Triângulo Mineiro.

O trecho ente Jataí/GO e 
Uberlândia/MG faz a cone-
xão com as rodovias BR-050 
e BR-153, que hoje já estão 
concedidas e que irrigam im-
portantes rodovias do Estado 
de São Paulo. Esse conjunto 
de vias constitui uma impor-
tante rota entre as regiões 

NÃO TÔ?

O Senhor falou para Josué, 
que ele deveria se esforçar e 
ter muito bom ânimo, para 
conquistar a terra prometida 
e levar o povo em segurança, 

vanta-te e tenha bom ânimo. 
Deus está na sua frente abrin-
do caminho para você passar 
em paz e em segurança. Você 
não tem motivo para querer 
desistir, o Senhor é contigo! 
Não deixe o inimigo dominar 
a sua mente nem a suas emo-
ções com pensamentos nega-
tivos. Você é muito mais que 
vencedor em todas as coisas. 
Tome uma atitude de fé e co-
mece dar a volta por cima, 
porque operando o Deus na 
sua vida, ninguém impedirá. 
Josué conseguiu, porque ele 
confi ou na Palavra do Senhor. 
Você também conseguirá, 

porque o tempo de Moisés ha-
via terminado e Josué agora 
era o sucessor e responsável 
pelo povo de Israel. Josué es-
tava muito desanimado com a 
morte de Moisés, parecia que 
era o fi m. Deus disse: “Não te 
mandei Eu? Esforça-te e tem 
bom ânimo; não pasme, nem 
te espantes, porque o Senhor 
teu Deus, é contigo, por onde 
andares”. Ele se animou e 
seguiu em frente, confi an-
do nas promessas e na força 
do Senhor. Você deve fazer o 
mesmo, ao invés de fi car se 
lamentando e murmurado da 
vida e a dos problemas, le-

pode confi ar, o mesmo Deus 
que falou com Josué está fa-
lando com você agora. Então 
não fi que aí parado, como se 
você fosse a única pessoa que 
está sofrendo e passado por 
muitas lutas. O Senhor quer 
que você tenha bom ânimo 
para conquistar o impossível. 
Ele já preparou tudo, não te-
nha medo. A Poderosa Mão 
do Senhor está sobre você, 
para te conduzir em paz e 
em segurança. Determine a 
sua vitória! E não olha para 
os obstáculos, nem para as 
tempestades que você que 
terá que enfrentar. Lembre-

se, Deus é maior. Ele fará com 
que todos os seus inimigos 
venham cair por terra e não se 
levantarão nunca mais contra 
você. Faça o que o Deus está 
falando no seu coração. Não 
duvide das promessas Dele 
por incredulidade, mas seja 
fortalecido na fé, dando gló-
rias a Deus, sabendo que 
Ele é Poderoso para cumprir 
tudo aquilo que Ele prome-
teu. Josué acreditou e seguiu 
sem saber que Deus tinha 
muito mais para ele, do que 
ele podia imaginar. A benção 
foi tão grande que ele fi cou 
velho e não conquistou tudo 

Arnaldo Jardim é 
Secretário de 
Agricultura e 

Abastecimento do 
Estado de São Paulo 

Pr. Anastácio Martins

o que Deus havia prometi-
do. Não deixe isso acontecer 
com você, busque a Deus 
com todo o seu coração e 
você descobrirá qual é a 
vontade real e perfeita Dele 
para a sua vida, e para todos 
os que estão do seu lado. 
Deus não está pedindo. Ele 
está mandando, Esforça-te! 
Esta é a minha oração. Ouça 
o nosso programa: A Verda-
de da Palavra. Diáriamente: 
GAZETAFM 107,9 das 05h30 
às 06h30 e das 22h00 às 
23h00. Seg. a Sex. facebook 
catedral_dopovodedeus@
hotmail.com 

produtoras do Centro-Oeste 
brasileiro, os centros consu-
midores do Sudeste e o Porto 
de Santos.

Os levantamentos prelimi-
nares indicam que o Volume 
Diário Médio Anual das Vias 
(VDMA) ultrapassaria 4,4 
mil veículos e que o volu-
me equivalente médio seria 
superior a 11 mil eixos diá-
rios. O valor do investimen-
to estimado para o prazo de 
30 anos da concessão é de 
R$ 2,8 bilhões, sendo R$ 1,7 
bilhões destinados à amplia-
ção de capacidade e melho-
rias sobre as vias.

É necessário também co-
locar em prática a conclusão 
das obras de acesso ao Porto 
de Itaqui (MA) pela BR-135. 
Duplicar o trecho de 90 qui-
lômetros da BR-242 entre as 
baianas Luis Eduardo Maga-
lhães e Barreiras.

O Governo Federal tem pa-
pel estratégico na regulação 
das concessões que podem 
destravar o escoamento da 
produção. É preciso que con-
cessões e parcerias sejam 
aceleradas. Nosso agrone-
gócio não pode mais perder 
dinheiro da porteira para 
fora. Nosso Brasil perde ain-
da mais!

 PROFESSOR BENÊ

NAVEGAR À LUZ DA VERDADE

“Navegar” por mares nunca 
dantes navegados sempre foi 
um sonho de aventura huma-
na. Seu objetivo fundamental 
é conhecimento da realidade.

 Colombo, o aventu-
reiro, deu voltas pelo mundo 
para verifi car o que existia 
“além mares” europeus!

 Hoje “navegar” é tam-
bém via de conhecimento. 
Não há percursos físicos po-
rém, entretanto tecnicamen-
te mais rápido! Basta apertar 
uma tecla de aparelho eletrô-
nico, pois a “web” encurta dis-

Trade marketing: a chave do sucesso para as empresas

Analisar hábitos e pre-
ferências dos consumi-
dores para o sucesso das 
estratégias de marketing 
e vendas: esse é o princi-
pal objetivo do trade ma-
rketing, setor que defi ne 
canais de mídias e comer-
cialização para atender 
as preferências de consu-
mo do público-alvo.

“O trade marketing alia 
as novas tendências mer-
cadológicas com o perfi l 
varejista e coordena tra-
balhos para personalizar 
ações de acordo com o 
consumidor fi nal. O foco 
do resultado é padrão 
para qualquer empresa: 
aumentar as vendas”, 
afi rma Bianca Bernardes, 
docente da área gestão e 
negócios do Senac Jaboti-
cabal.

Estratégias implanta-
das pelo trade marketing 

A FELICIDADE SE CONSTRÓI COM AMOR

No mundo em que vive-
mos, nasce a esperança que 
construímos com muito 
amor.

A felicidade é uma luz que 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

nos ilumina e nos guia para 
caminhos de realizações, 
que são realidades vividas 
eternamente.                          

Os sonhos são promessas 
que podem acontecer num 
mundo onde vivemos traba-
lhando, num cenário de lu-
zes e elos que iluminam nos-
sos desejos de vencermos 
nossas fraquezas, alcançar-
mos o fi m necessário e certo.                

Seremos trabalhadores na 
construção de um mundo 
melhor, mais culto, muito 
espiritual e com ideais que 
transformam a ignorância 
em alfabetizados de sabedo-

ria, prontos para o trabalho a 
ser desenvolvido, dentro da 
hierarquia de valores, onde 
somamos ideais e virtudes, 
que iluminam os caminhos 
que nos levam a DEUS.       

As vidas sucessivas tra-
zem para o espírito a implan-
tação de disciplina, deveres 
para serem vividos e execu-
tados na família, dentro da 
união, a paz e da fraterna 
visão de direitos, que se exi-
ge renúncia, apego aos bens 
materiais, dentro da reforma 
íntima.       

Somos produtos de DEUS.  
Filhos eternos do amor, na 

construção de fontes de lu-
zes, que iluminam os pensa-
mentos, os modos de viver-
mos em direção à BOA NOVA, 
e de um mundo feliz, dentro 
da transformação, que muda 
os destinos da eternidade.       

 A volta do espírito ao   
corpo, dentro da reencarna-
ção, seguimos as verdades 
eternas, das necessidades 
que nos obriga a entender-
mos a vida do espírito, contí-
nua além túmulo, vinculados 
à evolução, num crescimento 
espiritual, para mudanças de 
comportamento perante o 
modo de pensar e agir, dian-

tâncias!
 Uma questão porém: 

as respostas refl etem a reali-
dade plenamente confi ável. 
Elas estão isentas de embus-
tes ou fraudes que nos fazem 
mergulhar em mar de falsida-
des. Quais diversas precau-
ções para não se submergir 
na falsidade?

 Talvez a intenção do 
emissor é realmente revelar a 
verdade? Existe alguém sábio 
que proclamou: “ a verdade li-
berta”! Por isso a preocupação 
fundamental do “ouvinte” é a 
intenção do emissor: Procla-
mar a verdade?

 Mentira escravisa, 
quando o discernimento críti-
co é limitado, seja em temas 
políticos, econômicos, cultu-
rais, religiosos!

 Redes são lançadas 
para captura de “peixes ingê-
nuos”!

 Alguém de infi nita sa-
bedoria  proclamou:

 “Eu sou a verdade 
que nos liberta”!

Docente do Senac 
Jaboticabal orienta 
empresários sobre 
como implantar 
o setor nas 
organizações

VENDO
Teclado yamaha PSR-S-550

Entrada USB.
Super conservado

Único dono
Interessados

Tel: (16) 9.8176-0440
Celular: (16) 3202-1399

Falar com Dante

te dos problemas que cria-
mos no relacionamento com 
a família e o mundo profano.                                

 Estamos num planeta de 
provas e expiações, mundo 
de resgate, cármino, indivi-
dual e coletivo, vidas anterio-
res, passado repleto de acon-
tecimentos que trouxeram 
separações, longe do amor, 
da paz e da harmonia entre 
os povos que viveram em 
guerras e cultivaram o ódio. 
As perseguições e desenten-
dimentos eram muitos, as 
lutas marcaram épocas, vi-
veram com ideais diferentes, 
pensamentos, ações e rea-

ções fi caram marcados nos 
tempos das vidas eternas, do 
espírito.             

Somos eternos em espíri-
to.        

Vivemos para aprender e 
conhecer as verdades vindas 
de DEUS.              

O amor nasce como uma 
semente, que lançada nos 
caminhos, iluminam os seres 
que vivem nos mundos cria-
dos por DEUS. HOJE, AMA-
NHÃ E SEMPRE. As verdades 
são escritas no exemplo 
onde reina o amor, trazendo 
a humildade de JESUS com o 
perdão.     

garantem o diferencial 
competitivo: organiza-
ção, criatividade e pla-
nejamento. “Ambientes 
inovadores, serviços ex-
clusivos, qualidade asse-
gurada, layout arrojado, 
pontos de vendas convi-
dativos e merchandising 
impactante são outros fa-
tores que integram a fun-
ção de vender com a de 
promover e comunicar o 
produto”, destaca Bianca.

Eder Ferreira, também 
docente da área de gestão 
e negócios do Senac Jabo-
ticabal, acrescenta que 
empresas de diversos 
portes podem e devem 
implantar o setor. “Todos 
os segmentos do vare-
jo que desejam otimizar 
suas vendas ou atrair a 
atenção de clientes ou 
potenciais consumidores 
podem aplicar as ferra-
mentas do trade marke-
ting”. 

O docente ressalta que 
“para a obtenção do su-
cesso, é importante ino-
var e integrar campanhas 
no modo on-line e off -li-
ne, agregando valor tanto 
nos ambientes interno e 
externo quanto eletrôni-
co. É uma nova forma de 
comunicar e negociar”.

Os especialistas do Se-
nac Jaboticabal ainda dão 
outras dicas:

• Entender que existem 
vários perfi s de negocia-
dores, seja comprador 
seja vendedor;

• Compreender como 
cada perfi l prefere con-
duzir e ser conduzido no 
processo de negociação;

• Negociação ganha-
ganha. Ou seja, promover 
um processo de parceria 
em que ambos levam van-
tagens e todos saiam sa-
tisfeitos com o resultado, 
mesmo que para isso te-
nham feitos concessões;

• Capacitação: ter pro-
fi ssionais qualifi cados no 
time.

“No cenário nacio-
nal, o trade marketing 
encontra-se em fase 
embrionária com, apro-
ximadamente, 15 anos 
de existência. Por isso, 
ainda temos carência de 
bons profi ssionais na 
área. Aqueles que enxer-
garem as oportunidades 
da profi ssão sairão à 
frente”, fi naliza Eder. 

Aperfeiçoamento pro-
fi ssional

Para capacitar esses 
profi ssionais e oferecer 
mais e novas chances 
de atuação, o Senac Ja-
boticabal está com ins-
crições abertas para os 
cursos Trade Marketing: 
vantagem competitiva no 
ponto de vendas e Nego-

ciação em Compras, am-
bos com início em maio. 
Neste ano, a instituição 
oferece 30% de desconto 
em todos os seus cursos 
livres e técnicos presen-
ciais. Para cursos ofere-
cidos nos períodos da 
manhã e da tarde, no in-
terior, o desconto pode 
chegar a 40%.

Mais informações pelo 
portal www.senac.sp.br/
jaboticabal ou diretamen-
te na unidade. Dúvidas 
podem ser esclarecidas 
pelo telefone (16) 3209-
2800.

Serviço:
Trade Marketing: van-

tagem competitiva no 
ponto de vendas 

Data: aos sábados, a 
partir de 6 de maio

Horário: 8h30 às 12h30

Negociação em Com-
pras

Data: aos sábados, a 
partir de 13 de maio

Horário: 8h30 às 12h30

Local: Senac Jabotica-
bal

Endereço: Rua 24 de 
Maio, 831 – Centro

Telefone: (16) 3209-
2800 e www.sp.senac.br/
jaboticabal

Visita virtual à unida-
de: https://goo.gl/maps/
iDYTc5MBKLU2
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Balanço Patrimonial Folha:  1 

CNPJ: 45.337.185/0001-62 ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE JABO
Período : 01/01/2016 a 31/12/2016

ATIVO PASSIVO

    CIRCULANTE 1.785.342,08     CIRCULANTE 349.722,63

      DISPONÍVEL 1.238.057,81       CIRCULANTE 349.722,63

        *NUMERÁRIO 3.982,05         *FORNECEDORES 52.584,20

        *BANCO C/ MOVIMENTO - REC. LIVRES 4.137,80         *ENCARGOS SOCIAIS À RECOLHER 110,24

        *BANCO C/ MOVIMENTOS - REC. C/ RESTRIÇÕES 174.377,03         *IMPOSTOS À RECOLHER 2.471,41

        *BANCO C/ APLICAÇÃO FINANC. - REC. LIVRES 362.976,53         *OUTROS DÉBITOS 2.764,39

        *BANCO C/ APLICAÇÃO - REC. C/ RESTRIÇÕES 692.584,40         *CHEQUES A PAGAR 19.099,89

        *DEVOLUÇÕES DE VERBAS CONVÊNIO 3.955,51

        *PROVISÕES 268.736,99

      TITULOS A RECEBER 10.851,03

    NÃO CIRCULANTE 157.654,86

        *OUTROS CRÉDITOS 10.851,03

      EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 157.654,86

      SUBVENÇÃO/CONVÊNIO À RECEBER 535.383,24

        *EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 157.654,86

        *SUBVENÇÃO/CONVÊNIO À RECEBER 535.383,24

    PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.528.917,44

      ESTOQUES 1.050,00

      PATRIMÔNIO SOCIAL 1.670.349,01

        *ESTOQUES 1.050,00

        *PATRIMÔNIO SOCIAL 1.670.349,01

      SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS 858.568,43

    NÃO CIRCULANTE 1.250.952,85

        *SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS 858.568,43

      PERMANENTE 1.250.952,85

        *INVESTIMENTOS 3.690,16                *

        *IMOBILIZADO 1.226.323,26                *

        *DEPRECIAÇÃO (43.251,87)                *

        *IMOBILIZADO - REC. GOVERNAMENTAIS 167.814,23                *

        *DEPRECIAÇÃO (114.071,94)                *

        *OBRAS EM ANDAMENTO 10.449,01                *

TOTAL DO ATIVO: TOTAL DO PASSIVO:3.036.294,93 3.036.294,93

   -  -  - 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE JABO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha:  1 

CNPJ: 45.337.185/0001-62 

 

Social Reservas

Ajustes Aval.

Patrimonial Déficit

Total do

Patrimônio Líquido

Patrimônio Outras Superávit /

1.514.066,13 0,00 0,00 0,00 1.514.066,13Saldo em 31/12/2015

Movimento do Período

156.282,88 0,00 0,00 0,00 156.282,88Aumento do Patrimônio Social

0,00 0,00 0,00 858.568,43 858.568,43Superávit / Déficit do Período

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ajustes da Avaliação Patrimonial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Recursos de Superávit com Restrição

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição

1.670.349,01 0,00 0,00 858.568,43 2.528.917,44Saldos Finais

   -  -  - 

Demonstração do Resultado do Período
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE JABO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha:  1 

CNPJ: 45.337.185/0001-62 

 

Receitas Brutas

Total: C1.629.410,30

1.629.410,30 C = Receita Líquida

1.629.410,30 C = Superávit Bruto

Despesas Financeiras (-)

Total: D13.070,34

Despesas Gerais (-)

Total: D1.103.087,68

Despesas Tributárias (-)

Total: D145,78

Outras Despesas Operacionais (-)

Total: D3.773.108,61

Receitas Financeiras (+)

Total: C63.356,21

Outras Receitas Operacionais (+)

Total: C4.054.469,58

857.823,68 C = Superávit Operacional

Outras Receitas (+)

Total: C1.056,47

Outras Despesas (-)

Total: D311,72

858.568,43 C = Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

858.568,43 C = Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

858.568,43 C = Superávit 

858.568,43 C = Superávit Líquido do Período

   -  -  - 

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Registros: CDC nº2843/73 – CNAS 0220.816/74 - Filiada à Federação Nacional das APAEs – 125/73 - De Utilidade Pública. Municipal.–Lei 1058/73 – Estadual 2420/80

Rua Professora: Ana Ramos de Carvalho  nº 691 – Nova Jaboticabal – Jaboticabal/SP
Fones: (0xx)16-3209-7777 e Cel. (0xx) 16-99706-7882 - CNPJ:45.337.185/0001-62 – Insc.391.131.807-114 - E-mail: apaejal@terra.com.br / Site: www.jaboticabal.apaebrasil.org.br

Notas Explicativas
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE JABO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha:  1

CNPJ: 45.337.185/0001-62 

 

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL
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abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

"Casa de Esther": Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - 3.650 atendimentos

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

"Casa de Esther": Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - 3.650 atendimentos

EDUCAÇÃO

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

"Casa de Esther": Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - 3.650 atendimentos

EDUCAÇÃO

1. Nível Ensino Fundamental - Total 14.281 atendimentos

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

"Casa de Esther": Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - 3.650 atendimentos

EDUCAÇÃO

1. Nível Ensino Fundamental - Total 14.281 atendimentos
1.1. Séries Iniciais (6 a 15 anos): atendimento a 38 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 1.919 
atendimentos  

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

"Casa de Esther": Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - 3.650 atendimentos

EDUCAÇÃO

1. Nível Ensino Fundamental - Total 14.281 atendimentos
1.1. Séries Iniciais (6 a 15 anos): atendimento a 38 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 1.919 
atendimentos  
1.2. Sócio-educacional (acima dos 15 anos): atendimento a 72 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

"Casa de Esther": Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - 3.650 atendimentos

EDUCAÇÃO

1. Nível Ensino Fundamental - Total 14.281 atendimentos
1.1. Séries Iniciais (6 a 15 anos): atendimento a 38 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 1.919 
atendimentos  
1.2. Sócio-educacional (acima dos 15 anos): atendimento a 72 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 
12.362 atendimentos 

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

"Casa de Esther": Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - 3.650 atendimentos

EDUCAÇÃO

1. Nível Ensino Fundamental - Total 14.281 atendimentos
1.1. Séries Iniciais (6 a 15 anos): atendimento a 38 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 1.919 
atendimentos  
1.2. Sócio-educacional (acima dos 15 anos): atendimento a 72 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 
12.362 atendimentos 

2. Educação Especial para Trabalho: atendimento a 27 alunos com deficiência em formação para o Trabalho - Estimativa de 5.454 atendimentos

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

"Casa de Esther": Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - 3.650 atendimentos

EDUCAÇÃO

1. Nível Ensino Fundamental - Total 14.281 atendimentos
1.1. Séries Iniciais (6 a 15 anos): atendimento a 38 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 1.919 
atendimentos  
1.2. Sócio-educacional (acima dos 15 anos): atendimento a 72 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 
12.362 atendimentos 

2. Educação Especial para Trabalho: atendimento a 27 alunos com deficiência em formação para o Trabalho - Estimativa de 5.454 atendimentos

3. Atendimento Educacional Especializado - Projeto "Caminhando Juntos" - Total 7.777 atendimentos

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

"Casa de Esther": Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - 3.650 atendimentos

EDUCAÇÃO

1. Nível Ensino Fundamental - Total 14.281 atendimentos
1.1. Séries Iniciais (6 a 15 anos): atendimento a 38 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 1.919 
atendimentos  
1.2. Sócio-educacional (acima dos 15 anos): atendimento a 72 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 
12.362 atendimentos 

2. Educação Especial para Trabalho: atendimento a 27 alunos com deficiência em formação para o Trabalho - Estimativa de 5.454 atendimentos

3. Atendimento Educacional Especializado - Projeto "Caminhando Juntos" - Total 7.777 atendimentos
3.1. Atendimento Educacional Especializado - Educação Infantil: 49 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, matriculados na rede comum de ensino - 
Estimativa de 3.528 atendimentos

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

"Casa de Esther": Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - 3.650 atendimentos

EDUCAÇÃO

1. Nível Ensino Fundamental - Total 14.281 atendimentos
1.1. Séries Iniciais (6 a 15 anos): atendimento a 38 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 1.919 
atendimentos  
1.2. Sócio-educacional (acima dos 15 anos): atendimento a 72 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 
12.362 atendimentos 

2. Educação Especial para Trabalho: atendimento a 27 alunos com deficiência em formação para o Trabalho - Estimativa de 5.454 atendimentos

3. Atendimento Educacional Especializado - Projeto "Caminhando Juntos" - Total 7.777 atendimentos
3.1. Atendimento Educacional Especializado - Educação Infantil: 49 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, matriculados na rede comum de ensino - 
Estimativa de 3.528 atendimentos
3.2. Atendimento Educacional Especializado - Ensino Fundamental: 59 crianças e jovens, com deficiência, matriculados na rede comum de ensino 

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

"Casa de Esther": Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - 3.650 atendimentos

EDUCAÇÃO

1. Nível Ensino Fundamental - Total 14.281 atendimentos
1.1. Séries Iniciais (6 a 15 anos): atendimento a 38 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 1.919 
atendimentos  
1.2. Sócio-educacional (acima dos 15 anos): atendimento a 72 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 
12.362 atendimentos 

2. Educação Especial para Trabalho: atendimento a 27 alunos com deficiência em formação para o Trabalho - Estimativa de 5.454 atendimentos

3. Atendimento Educacional Especializado - Projeto "Caminhando Juntos" - Total 7.777 atendimentos
3.1. Atendimento Educacional Especializado - Educação Infantil: 49 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, matriculados na rede comum de ensino - 
Estimativa de 3.528 atendimentos
3.2. Atendimento Educacional Especializado - Ensino Fundamental: 59 crianças e jovens, com deficiência, matriculados na rede comum de ensino 
-  Estimativa de 4.248 atendimentos

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

"Casa de Esther": Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - 3.650 atendimentos

EDUCAÇÃO

1. Nível Ensino Fundamental - Total 14.281 atendimentos
1.1. Séries Iniciais (6 a 15 anos): atendimento a 38 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 1.919 
atendimentos  
1.2. Sócio-educacional (acima dos 15 anos): atendimento a 72 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 
12.362 atendimentos 

2. Educação Especial para Trabalho: atendimento a 27 alunos com deficiência em formação para o Trabalho - Estimativa de 5.454 atendimentos

3. Atendimento Educacional Especializado - Projeto "Caminhando Juntos" - Total 7.777 atendimentos
3.1. Atendimento Educacional Especializado - Educação Infantil: 49 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, matriculados na rede comum de ensino - 
Estimativa de 3.528 atendimentos
3.2. Atendimento Educacional Especializado - Ensino Fundamental: 59 crianças e jovens, com deficiência, matriculados na rede comum de ensino 
-  Estimativa de 4.248 atendimentos

SAÚDE

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

"Casa de Esther": Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - 3.650 atendimentos

EDUCAÇÃO

1. Nível Ensino Fundamental - Total 14.281 atendimentos
1.1. Séries Iniciais (6 a 15 anos): atendimento a 38 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 1.919 
atendimentos  
1.2. Sócio-educacional (acima dos 15 anos): atendimento a 72 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 
12.362 atendimentos 

2. Educação Especial para Trabalho: atendimento a 27 alunos com deficiência em formação para o Trabalho - Estimativa de 5.454 atendimentos

3. Atendimento Educacional Especializado - Projeto "Caminhando Juntos" - Total 7.777 atendimentos
3.1. Atendimento Educacional Especializado - Educação Infantil: 49 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, matriculados na rede comum de ensino - 
Estimativa de 3.528 atendimentos
3.2. Atendimento Educacional Especializado - Ensino Fundamental: 59 crianças e jovens, com deficiência, matriculados na rede comum de ensino 
-  Estimativa de 4.248 atendimentos

SAÚDE

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELECTUAL - CER II - TOTAL 40.116 PROCEDIMENTOS

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

"Casa de Esther": Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - 3.650 atendimentos

EDUCAÇÃO

1. Nível Ensino Fundamental - Total 14.281 atendimentos
1.1. Séries Iniciais (6 a 15 anos): atendimento a 38 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 1.919 
atendimentos  
1.2. Sócio-educacional (acima dos 15 anos): atendimento a 72 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 
12.362 atendimentos 

2. Educação Especial para Trabalho: atendimento a 27 alunos com deficiência em formação para o Trabalho - Estimativa de 5.454 atendimentos

3. Atendimento Educacional Especializado - Projeto "Caminhando Juntos" - Total 7.777 atendimentos
3.1. Atendimento Educacional Especializado - Educação Infantil: 49 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, matriculados na rede comum de ensino - 
Estimativa de 3.528 atendimentos
3.2. Atendimento Educacional Especializado - Ensino Fundamental: 59 crianças e jovens, com deficiência, matriculados na rede comum de ensino 
-  Estimativa de 4.248 atendimentos

SAÚDE

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELECTUAL - CER II - TOTAL 40.116 PROCEDIMENTOS

- Avaliação Diagnóstica - 460 elegíveis aos atendimentos especializados em Saúde

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

"Casa de Esther": Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - 3.650 atendimentos

EDUCAÇÃO

1. Nível Ensino Fundamental - Total 14.281 atendimentos
1.1. Séries Iniciais (6 a 15 anos): atendimento a 38 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 1.919 
atendimentos  
1.2. Sócio-educacional (acima dos 15 anos): atendimento a 72 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 
12.362 atendimentos 

2. Educação Especial para Trabalho: atendimento a 27 alunos com deficiência em formação para o Trabalho - Estimativa de 5.454 atendimentos

3. Atendimento Educacional Especializado - Projeto "Caminhando Juntos" - Total 7.777 atendimentos
3.1. Atendimento Educacional Especializado - Educação Infantil: 49 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, matriculados na rede comum de ensino - 
Estimativa de 3.528 atendimentos
3.2. Atendimento Educacional Especializado - Ensino Fundamental: 59 crianças e jovens, com deficiência, matriculados na rede comum de ensino 
-  Estimativa de 4.248 atendimentos

SAÚDE

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELECTUAL - CER II - TOTAL 40.116 PROCEDIMENTOS

- Avaliação Diagnóstica - 460 elegíveis aos atendimentos especializados em Saúde
                                          66 em processo de Avaliação Diagnóstica

I-CONTEXTO OPERACIONAL 

NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, fundada em Novembro de 1971, é uma associação civil de direito 
privado, beneficente, com duração indeterminada que há 46 anos cumpre a missão institucional de promover qualidade de vida de pessoas com 
deficiência e de suas famílias, possibilitando-lhes o acesso a bens imateriais e serviços de qualidade, através de ações de prevenção, de 
habilitação e reabilitação, de articulação de políticas públicas e de defesa de direitos.
Buscando constantemente aprimorar seus serviços à luz de normativas, de novos conhecimentos e das demandas crescentes dos usuários; se 
abre a desafios, mesmo em face às questões sociais discrepantes, mobilizando-se no intuito de melhor gerir seus recursos humanos e financeiros 
ao prestar um conjunto de ações intersetoriais, galgadas na iniciativa público-privada, atendendo às necessidades do contigente populacional 
vulnerabilizado pela condição da deficiência.
Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; contrária a qualquer forma de discriminação; enquanto organização social, realizou o 
Projeto Político "Cidadania para Todos" em 2016, na tentativa de atender as dimensões do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva 
da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos, quebrando paradigmas e colaborando para que a justiça e a inclusão 
social se estabeleçam.
Composto por sistema organizado de estratégias, de atenções especializadas e de proteção social, o Projeto "Cidadania para Todos" foi capaz de 
atender as peculiaridades geradas pela condição da deficiência e sua repercusão na vida pessoal, familiar e social destes cidadãos, a APAE de 
Jaboticabal executou ações afins relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e 
pesquisas, e à defesa e garantia de direitos; destacando a articulação com as políticas públicas de:

ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIAS, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS

1. Atendimentos - Total de 1.454 atendimentos
1.1. Modalidade de Centro Dia: 81 pessoas com deficiências acima de 30 anos - Estimativa de 972 atendimentos
1.2. Inclusão no Mercado de Trabalho: 20 pessoas com deficiências - Estimativa de 240 atendimentos
1.3. Diagnósticos Socioassistencial - Estimativa de 242 famílias

2. Assessoramento - Total 988 atendimentos
2.1. Projeto da Autogestão à Autodefesa: 140 pessoas com deficiência - Estimativa de 430 atendimentos
2.2. Projeto de Apoio à Família: 34 famílias - Estimativa de 408 atendimentos 
2.3. Assessoria a 20 APAEs do Conselho Regional de Jaboticabal - Estimativa 150 atendimentos

3. Defesa e Garantia de Direitos - Total 438 participações
3.1. Projeto Escola da Família: 75 famílias - Estimativa 375 atendimentos
3.2. Atuação junto aos Conselhos de Direitos de Saúde, Assistência Social e da Pessoa com Deficiência - participação em 39 reuniões
3.3. Atuação no Movimento Apaeano - participação em 24 reuniões junto à FEAPAE/SP

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MODALIDADE 
DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA

"Casa de Esther": Atendimento a 10 residentes, de ambos os sexos, maiores de 18 anos, ininterruptamente - 3.650 atendimentos

EDUCAÇÃO

1. Nível Ensino Fundamental - Total 14.281 atendimentos
1.1. Séries Iniciais (6 a 15 anos): atendimento a 38 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 1.919 
atendimentos  
1.2. Sócio-educacional (acima dos 15 anos): atendimento a 72 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo - Estimativa 
12.362 atendimentos 

2. Educação Especial para Trabalho: atendimento a 27 alunos com deficiência em formação para o Trabalho - Estimativa de 5.454 atendimentos

3. Atendimento Educacional Especializado - Projeto "Caminhando Juntos" - Total 7.777 atendimentos
3.1. Atendimento Educacional Especializado - Educação Infantil: 49 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, matriculados na rede comum de ensino - 
Estimativa de 3.528 atendimentos
3.2. Atendimento Educacional Especializado - Ensino Fundamental: 59 crianças e jovens, com deficiência, matriculados na rede comum de ensino 
-  Estimativa de 4.248 atendimentos

SAÚDE

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO FÍSICA E INTELECTUAL - CER II - TOTAL 40.116 PROCEDIMENTOS

- Avaliação Diagnóstica - 460 elegíveis aos atendimentos especializados em Saúde
                                          66 em processo de Avaliação Diagnóstica
- Encaminhamentos para outros Serviços - 11 pacientes
- Altas dos Atendimentos Especializados - 13 pacientes

   -  -  - 

Notas Explicativas
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE JABO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha:  2

CNPJ: 45.337.185/0001-62 

 

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 
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Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  
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NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
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compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 
em 2017. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais. 

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 
em 2017. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais. 

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 
em 2017. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais. 

NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 
em 2017. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais. 

NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 

PATRIMÔNIO SOCIAL.

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 
em 2017. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais. 

NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 

PATRIMÔNIO SOCIAL.

O valor do patrimônio social constituído em 31/12/2016 é de R$ 1.670.349,01

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 
em 2017. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais. 

NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 

PATRIMÔNIO SOCIAL.

O valor do patrimônio social constituído em 31/12/2016 é de R$ 1.670.349,01

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 
em 2017. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais. 

NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 

PATRIMÔNIO SOCIAL.

O valor do patrimônio social constituído em 31/12/2016 é de R$ 1.670.349,01

NOTA 07 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E OU PESSOAS JURÍDICAS. 

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 
em 2017. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais. 

NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 

PATRIMÔNIO SOCIAL.

O valor do patrimônio social constituído em 31/12/2016 é de R$ 1.670.349,01

NOTA 07 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E OU PESSOAS JURÍDICAS. 

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 
em 2017. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais. 

NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 

PATRIMÔNIO SOCIAL.

O valor do patrimônio social constituído em 31/12/2016 é de R$ 1.670.349,01

NOTA 07 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E OU PESSOAS JURÍDICAS. 

Física: R$ 25.668,64
Jurídica: R$ 29.474,81 

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 
em 2017. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais. 

NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 

PATRIMÔNIO SOCIAL.

O valor do patrimônio social constituído em 31/12/2016 é de R$ 1.670.349,01

NOTA 07 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E OU PESSOAS JURÍDICAS. 

Física: R$ 25.668,64
Jurídica: R$ 29.474,81 

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 
em 2017. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais. 

NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 

PATRIMÔNIO SOCIAL.

O valor do patrimônio social constituído em 31/12/2016 é de R$ 1.670.349,01

NOTA 07 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E OU PESSOAS JURÍDICAS. 

Física: R$ 25.668,64
Jurídica: R$ 29.474,81 

NOTA 08 - OS VALORES DAS PARCERIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO. 

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 
em 2017. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais. 

NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 

PATRIMÔNIO SOCIAL.

O valor do patrimônio social constituído em 31/12/2016 é de R$ 1.670.349,01

NOTA 07 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E OU PESSOAS JURÍDICAS. 

Física: R$ 25.668,64
Jurídica: R$ 29.474,81 

NOTA 08 - OS VALORES DAS PARCERIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO. 

Recursos recebidos do poder público: 

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 
em 2017. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais. 

NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 

PATRIMÔNIO SOCIAL.

O valor do patrimônio social constituído em 31/12/2016 é de R$ 1.670.349,01

NOTA 07 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E OU PESSOAS JURÍDICAS. 

Física: R$ 25.668,64
Jurídica: R$ 29.474,81 

NOTA 08 - OS VALORES DAS PARCERIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO. 

Recursos recebidos do poder público: 

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 
em 2017. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais. 

NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 

PATRIMÔNIO SOCIAL.

O valor do patrimônio social constituído em 31/12/2016 é de R$ 1.670.349,01

NOTA 07 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E OU PESSOAS JURÍDICAS. 

Física: R$ 25.668,64
Jurídica: R$ 29.474,81 

NOTA 08 - OS VALORES DAS PARCERIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO. 

Recursos recebidos do poder público: 

Federal R$ 2.042.205,09; 

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 
em 2017. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais. 

NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 

PATRIMÔNIO SOCIAL.

O valor do patrimônio social constituído em 31/12/2016 é de R$ 1.670.349,01

NOTA 07 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E OU PESSOAS JURÍDICAS. 

Física: R$ 25.668,64
Jurídica: R$ 29.474,81 

NOTA 08 - OS VALORES DAS PARCERIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO. 

Recursos recebidos do poder público: 

Federal R$ 2.042.205,09; 

Estadual R$ 584.852,08;

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.

II-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: 

NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

III-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS  

NOTA 03 - O REGIME CONTÁBIL ADOTADO  

As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 
em 2017. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais. 

NOTA 06 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO. 

PATRIMÔNIO SOCIAL.

O valor do patrimônio social constituído em 31/12/2016 é de R$ 1.670.349,01

NOTA 07 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E OU PESSOAS JURÍDICAS. 

Física: R$ 25.668,64
Jurídica: R$ 29.474,81 

NOTA 08 - OS VALORES DAS PARCERIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO. 

Recursos recebidos do poder público: 

Federal R$ 2.042.205,09; 

Estadual R$ 584.852,08;

Municipal R$ 859.196,35. 

Para a consecução dos objetivos institucionais, a APAE de Jaboticabal, tendo seu trabalho reconhecido, estabeleceu parcerias com os entes 
federados, bem como instituições privadas e com a comunidade, aplicando integralmente os recursos governamentais e próprios às finalidades a 
eles vinculadas, graças a uma gestão institucional com transparência e eficiência.
A Entidade é regida por Estatuto Social próprio, através de órgãos administrativos como Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho 
Fiscal, Diretoria Executiva, Autodefensoria e Conselho Consultivo.
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NOTA 02 - AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI.

As demonstrações financeiras da Entidade foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
compreendem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). Consideram ainda, as peculiaridades ligadas às entidades sem fins lucrativos em consonância à ITG 2002 - Entidades sem 
Finalidade de Lucros, aprovada pela Resolução 1409/2012 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
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As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

NOTA 04 - AS DEMONSTRAÇÕES DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS.

Incluem, saldos positivos em contas bancárias e aplicações financeiras, registradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos 
proporcionais auferidos até a data do balanço, não superando o valor de mercado. 

NOTA 05 - OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS ESPECIALMENTE COM GRATUIDADE, 
DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E APLICAÇÃO DE RECURSOS. 

As receitas das entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre ele, avisos bancários, recibos e outros. As receitas estão 
apuradas, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis e reconhecendo receita como incorridas em 2016 e recebidas 
em 2017. As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos de conformidade com as exigências legais-fiscais. 
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Municipal R$ 859.196,35. 
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PATRIMÔNIO SOCIAL.

O valor do patrimônio social constituído em 31/12/2016 é de R$ 1.670.349,01

NOTA 07 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E OU PESSOAS JURÍDICAS. 

Física: R$ 25.668,64
Jurídica: R$ 29.474,81 

NOTA 08 - OS VALORES DAS PARCERIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO. 

Recursos recebidos do poder público: 
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CONSEDIDAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO. 
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Educação: 3.1.03.000.00000 a 3.1.03.999.9999 e 3.2.03.000.0000 à 3.2.03.999.9999

   -  -  - 

Notas Explicativas
ASSOC DE PAIS AMIGOS DOS EXCEP DE JABO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha:  3

CNPJ: 45.337.185/0001-62 

 

Saúde: 3.1.02.000.0000 a 3.1.02.999.9999 e 3.2.02.000.000 à 3.2.02.999.9999                
Assistência Social: 3.1.01.000.0000 a 3.1.01.999.9999 e 3.2.01.000.0000 à 3.2.01.999.9999
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NOTA 12 - OS VALORES DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS DA SEGUINTE FORMA:
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“Técnica Legislativa” abre rodada de treinamento 
na Câmara de Jaboticabal

Com o objetivo de ca-
pacitar os agentes polí-
ticos (assessores parla-
mentares e vereadores) 
e servidores efetivos da 
Câmara Municipal de 
Jaboticabal, a Escola do 
Legislativo abriu a roda-
da de treinamentos so-
bre “Técnica e Processo 
Legislativo”, na terça-
feira (25/04). O evento, 
que também é aberto 
à comunidade, seguiu 
na quarta-feira (26/04), 
com o tema “Proposi-
turas e Tramitação”, e 
na sexta-feira (28/04), 
com “Projetos”, sempre 
às 8h, com transmissão 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara.

O primeiro dia do 
evento foi conduzido 

pela servidora efetiva 
do cargo Assistente Le-
gislativo da Câmara de 
Jaboticabal, Denise Car-
dozo, que tratou sobre 
a técnica legislativa. “A 
elaboração de um texto 
legislativo exige mui-
ta responsabilidade de 
quem elabora, porque 
ela vai impactar dire-
ta ou indiretamente no 
dia a dia das pessoas. 
É importante lembrar 
que uma lei é impera-
tiva, ou seja, ela deve 
ser cumprida por to-
dos nós. Sendo assim, 
é indispensável que os 
elaborados tenham co-
nhecimentos sobre es-
truturas formais para 
a produção do texto 
legal, que deve ter co-

erência, levar em conta 
a realidade social, po-
lítica e econômica que 
pretende regular. A re-
dação legislativa deve 
ser clara, precisa, ter 
uma ordem lógica na 
estrutura do tema regu-
lado, entre diversos ou-
tros pontos”, considera 
Denise. 

Para a instrutora, é 
necessário atentar para 
a Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro 
de 1998, que trata sobre 
a elaboração, redação, 
alteração e consolida-
ção das leis, e também 
ao Decreto nº 4.176, de 
28 de março de 2002, 
ambas normas fede-
rais. “O anexo do De-
creto 4.176 indica uma 

série de questões que 
devem ser analisadas 
na elaboração de atos 
normativos e que pode 
ser utilizada como refe-
rência para a produção 
de uma proposta legis-
lativa municipal”, com-
pleta Denise.

Vereadores de pri-
meiro mandato, Pretto 
Miranda Cabeleireiro e 
Dona Cidinha partici-
param do treinamento. 
“Tudo na vida tem regra, 
e aqui [na Câmara Mu-
nicipal], nós somos os 
responsáveis pela cria-
ção de leis municipais. 
Acho fundamental que 
os assessores e até nós 
vereadores saibamos 
como montar uma lei, 
ou qualquer outro do-

cumento. Assim, evi-
tamos, por exemplo, 
criar alguma lei que 
já existe porque não 
pesquisamos antes, ou 
evitamos tentar criar 
alguma lei inconstitu-
cional ou fora da nossa 
competência”, avalia 
Pretto Miranda Cabe-
leireiro. 

A vereadora Dona Ci-
dinha concorda: “É no 
Poder Legislativo que 
nascem as leis, então 
é nosso dever enten-
der como produzir um 
texto de lei, que servi-
rá para toda a comuni-
dade jaboticabalense. 
Em treinamentos como 
este, aprendemos os ca-
minhos das pedras. Te-
mos regras para obede-

cer na montagem de um 
texto, com seus artigos, 
incisos, entre outros. 
Também passamos a 
conhecer onde pesqui-
sar para ver se uma lei 
já existe no nosso Mu-
nicípio”, diz Dona Cidi-
nha.

A parlamentar se refe-
re ao módulo Pesquisa 
de Leis, disponível no 
menu lateral “Legisla-
ção”, do site institucio-
nal da Câmara (www.ca-
marajaboticabal.sp.gov.
br), e desconhecido por 
muitos munícipes. “Lá 
é possível encontrar 
todas as leis e normas 
jurídicas existentes no 
Município de Jabotica-
bal”, lembra a instruto-
ra Denise Cardozo.

Câmara de Jaboticabal recebeu secretário da Casa 
Civil do Estado de SP na sexta-feira (28/04)

A Câmara Municipal 
de Jaboticabal recebeu 
o secretário Chefe da 

Casa Civil do Estado 
de São Paulo, Samuel 
Moreira, na sexta-feira 

(28/04), às 20 horas, 
no Plenário Dorival Bor-
sari. O encontro, orga-

nizado pelo vereador 
Samuel Cunha (PSDB), 
discutiu políticas públi-
cas voltadas às esferas 
federal, estadual e, so-
bretudo, municipal. O 
evento foi transmitido 
ao vivo pela WEBTV da 
Câmara (tv.camarajabo-
ticabal.sp.gov.br)

Para o vereador, a vin-
da de Moreira para Ja-
boticabal reforça a con-
sideração do Estado em 
relação à cidade. “Tudo 
no Estado, desde pedi-
dos das secretarias es-
taduais, emendas parla-
mentares, entre outros, 
passa pelas mãos do se-
cretário Samuel Moreira 
antes de ser despacha-
do com o Governador. 
Por isso, considero im-
portante essa atenção 
dada pelo secretário à 

Jaboticabal. Vale res-
saltar que Moreira des-
tinou recentemente R$ 
200 mil para a saúde do 
nosso município. 

Convidei a todos 
que quizessem debater 
ideias, a comparecer 
nesse encontro”, convi-
dou Cunha.

QUEM É SAMUEL MO-
REIRA –

 Engenheiro civil for-
mado pela Universida-
de Santa Cecília, em 
Santos. Samuel Moreira 
assumiu seu primeiro 
mandato como deputa-
do federal, em feverei-
ro de 2015. Ele também 
foi deputado estadual 
por dois mandatos (em 
2006, com 109.225 vo-
tos, e reeleito, em 2010, 
com 130.865 votos). 

Em 2013, foi eleito 

presidente da Assem-
bleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo. 

Moreira iniciou a vida 
pública como prefeito 
de Registro, em 1997, 
no Vale do Ribeira, 
onde foi prefeito por 
oito anos. 

Também foi subpre-
feito de São Miguel Pau-
lista em 2005. 

Desde 2016 está à 
frente da Casa Civil do 
Estado de São Paulo.

PARA SABER – A Casa 
Civil é um órgão do 
Poder Executivo envol-
vido diretamente nas 
ações de governo. 

É também responsá-
vel pela avaliação de 
propostas legislativas 
que o Chefe do Execu-
tivo encaminha para a 
Casa Legislativa.

Departamento de Proteção Animal organiza grupo de voluntários

Após o sucesso da 
primeira Feira de Ado-
ção, quando 23 animais 
ganharam um novo lar, 
o Departamento Munici-
pal de Proteção Animal 
promove uma campanha 
convidando voluntários 
interessados em colabo-
rar.

O objetivo é garantir 
que os eventos tenham 
uma equipe compromis-
sada e atuante. “Todo 
início de trabalho é um 
grande desafi o. O prefei-
to José Carlos Hori criou 
o departamento e, aos 
poucos, estamos inten-
sifi cando ações, atendi-

Interessados pela causa podem auxiliar nas feiras de adoção e ações educativas
mentos e campanhas. 
Com isso, torna-se indis-
pensável o envolvimen-
to da população, doando 
um pouco de seu tempo 
em benefício dos nossos 
animais”, ressalta a dire-
tora do departamento, 
Valéria Barbieri.

Além das feiras de 
adoção mensais, o ob-
jetivo é promover um 
trabalho educativo nas 
escolas da cidade. “O 
projeto ‘Protetor Mirim’ 
vai passar em todas as 
escolas interessadas, 
ensinando conceitos 
sobre cuidados com os 
animais. Também temos 

o canil municipal que 
pode ser visitado por 
aqueles que podem doar 
um pouco de seu tempo 
aos animais que ali es-
tão, principalmente os 
mais velhos que difi cil-
mente serão adotados”, 
afi rma Valéria.

O Departamento Mu-
nicipal de Defesa Ani-
mal está instalado na 
Incubadora de Empresas 
junto ao Departamento 
de Controle de Vetores e 
Zoonoses. Quem quiser 
adotar um dos animais 
do canil pode ir até o 
local ou ligar para (16) 
3203-2487.   
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CULTURA

Versos de Rodeio 
tirado do livro  
“Bala de Prata & 
Amigos - Trovas de 
Rodeio”

Bate-papo com escritora encerra Semana 
do Livro Infantil

Um divertido bate-papo 
com a escritora Adriana Ro-
drigues Zocca, autora do li-
vro Revelando Príncipes e 
Princesas, encerrado na tar-

de do último dia 27, a Sema-
na do Livro Infantil 2017.

Falando sobre um assunto 
que está muito em evidên-
cia nos últimos tempos, o 

Verso de Rodeio:Vou 
beijar a sua boca.

Vou fazer uma massa-
gem no seu pé...

De um jeito delicioso.
Vou apertar a sua mão, 

de um jeito carinhoso...
Vou beijar a sua boca, 

prá você sentir,
Como meu beijo é mais 

gostoso!!!
Ooo, vichii, vichii, vi-

chee!!!

Semana do Livro Infantil da EMEB Senhora 
Aparecida aproxima alunos e autor

Em comemoração do 
Dia do Livro Infantil e ao 
aniversário de Monteiro 
Lobato, a EMEB Senhora 
Aparecida promoveu uma 
programação especial du-
rante a última semana.

Além de leituras diárias 
realizadas dentro das salas 
de aula, as séries organiza-

ram jogral, teatro e conta-
ção de histórias durante o 
recreio. “O projeto preten-
de incentivar de maneira 
lúdica o prazer da leitura 
entre os alunos. Iniciativas 
como essa mostram o em-
penho de nossos diretores 
em melhorar ainda mais 
a qualidade do ensino em 

nossas escolas municipais”, 
declara o secretário de Edu-
cação, Cultura, Esporte e 
Lazer, Adilson Martins.

A autora do livro “Re-
velando príncipes e prin-
cesas”, Adriana Zocca, 
participou da semana 
acompanhando a apresen-
tação dos livros escritos 

pelos alunos, autografando 
as obras logo em seguida. 
“A semana foi um sucesso. 
Assuntos tratados entre os 
alunos como por exemplo 
o Recreio Dirigido devem 
ser realizados mais vezes, 
trabalhando diferentes au-
tores”, afirma a diretora da 
EMEB, Janine Pito.

Nesta edição, os alunos 
da EMEB Senhora Aparecida 
relembraram o aniversário 
de nascimento de Monteiro 
Lobato comemorado em 18 
de abril. Contista, ensaísta 
e tradutor, Lobato nasceu 
na cidade de Taubaté, in-
terior de São Paulo, no ano 
de 1882. Escreveu obras in-
fantis, como A Menina do 
Nariz Arrebitado, O Saci, 
Fábulas do Marquês de Ra-
bicó, Aventuras do Prínci-
pe, Noivado de Narizinho, 
O Pó de Pirlimpimpim, Emí-
lia no País da Gramática, 
Memórias da Emília, O Poço 
do Visconde, e A Chave do 
Tamanho. 

“bullyng”, a escritora contou 
com a participação dos alu-
nos da professora Ana Clau-
dia Thomaz Polachini, do 5º 
ano da EMEB Palma Travas-
sos, que responderam várias 
perguntas.

Tendo como pano de fun-
do alguns personagens do 
livro Revelando Príncipes e 
Princesas, o ator José Alfre-
do Teixeira Homem brincou 
com os alunos, mostrando 
de forma lúdica o universo 
do padrão de beleza e como 
lidar com as diferenças.

Em tempos de internet e 
redes sociais, parece até es-
tranho a realização de ati-

vidades em uma biblioteca, 
mas, a realidade é bem dife-
rente.

“Os jovens já têm por na-
tureza essa busca por aven-
turas e novas experiências, e 
os livros são o melhor cami-
nho para isso. Ao incentivar-
mos a leitura, estamos sim-
plesmente abrindo a esses 
jovens um universo imenso 
de conhecimento”, explica 
José Mário de Oliveira, dire-
tor de cultura do município.

A Semana do Livro Infan-
til foi uma realização do De-
partamento de Cultura, por 
meio da equipe da Biblioteca 
Pública Júlia Luiz Ruete.

Programação contou com jogral, teatro e encontro com autor

Vem aí mais uma Viagem Literária
Já teve início a prepara-

ção para que a Biblioteca 
Municipal Júlia Luiz Ruete 
receba mais uma edição do 
Programa Viagem Literária. 
No último dia 10 de abril, 
a equipe de trabalho da bi-
blioteca esteve representa-
da em São Paulo, na reunião 
do Módulo Inicial, que acon-
teceu na Biblioteca Pública 
de São Paulo.

Durante a reunião, foram 
apresentadas as propostas 
para a edição 2017 do pro-
jeto, as fases e as orienta-
ções para as cidades que 
receberão atividades do Via-
gem Literária.

Jaboticabal recebe a apre-
sentação do contador de 

histórias Giba Pedroza no 
dia 23 de maio em dois ho-
rários – 9h e 14h e o tema 
será “Entre Livros e Sonhos”.

A Viagem Literária - O pro-
grama Viagem Literária inte-
gra um conjunto de ações 
para disseminar o gosto pela 
leitura no Estado. Desenvol-
vido pelo Governo do Esta-
do de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Cultura e em parceria com 
as Prefeitura Municipais, o 
programa vem promovendo 
encontros que dinamizam a 
programação das bibliotecas 
municipais no Estado, con-
tribuindo para transformá-
las em centros de convivên-
cia multicultural de toda a 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

RESOLUÇÃO Nº 339, DE 18 DE ABRIL DE 2017

Dr. Edu Fenerich, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, faz saber que a Câmara 
Municipal na Sessão Ordinária realizada dia 
17 de abril de 2017, aprovou e nos termos do 
Art. 35, item IV da Lei Orgânica do Município de 
Jaboticabal, promulga o seguinte,

RESOLUÇÃO

Revoga a Resolução nº 331, de 07 de julho de 
2014, e dá outras providências.

Autoria: Mesa Diretora Biênio 2017/2018

Art.1º. Fica revogada a Resolução nº 331, de 07 de julho de 
2014, que fi xa cota mensal de selos para expedição de correspondên-
cia parlamentar de qualquer natureza e dá outras providências.

Art. 2º. Esta Resolução entra vigor na data da sua publicação. 

Jaboticabal, 18 de abril de 2017.

DR. EDU FENERICH
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câ-
mara Municipal de Jaboticabal, aos 18 de abril de 2017.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
DIRETOR DEP. TÉCNICO LEGISLATIVO

(Processo nº 37/2017)
(Projeto de Resolução nº 01/2017) 

comunidade.
Em 2017 o programa co-

memora sua 10ª edição com 

o compromisso de aproxi-
mar autores, livros e biblio-
tecas do cidadão paulista.

Feira de Artesanato foca no Dia das Mães
Aproveitando o sucesso da 

feira de artesanato, realizada 
em março, no Dia do Artesão, 
o Departamento de Cultura, 
por meio da Casa do Arte-
são e com o apoio da Acaart 
(Associação Cultural de Arte-
sãos e Artistas “Odeto Guer-
soni”) realiza no próximo dia 
6 de maio, das 9h às 18h, a 

Feira do Dia das Mães.
A feira terá a participação 

de artesãos de Jaboticabal, 
Taquaritinga, Monte Alto e 
Ribeirão Preto, além de fei-
ra de adoção de animais do 
Departamento de Proteção e 
Defesa dos Animais de Jabo-
ticabal e feira de sobremesas 
da APA (Associação de Prote-

ção dos Animais).
De acordo com Lisiane 

Barbieri, responsável pela 
Casa do Artesão, a feira pro-
mete agitar o espaço entre a 
Casa do Artesão e o Mercado 
Municipal. “Vários fatores 
contribuem para que nossa 
feira artesanal cresça a cada 
edição. O local agradável, a 

grande diversidade de pro-
dutos oferecidos, e é claro, o 
fato de ser em uma data mui-
to próxima do Dia das Mães”, 
explica Lisi.

Então, marque na sua 
agenda – no sábado, dia 6 de 
maio, venha passear com sua 
família na Feira de Artesana-
to do Dia das Mães.

IMÓVEL COMERCIAL EM MONTE ALTO - SP
••MONTE ALTO/SP: Rua Antonio Roberto Dellavechia N. 20 - Distrito 
Industrial II - Comercial, 2007,32 m2 de área total,1969,2 m2 de área 
privativa, 4623,17m2 de área do terreno, CCB 734.0890.003.1206-2. 
matricula 31099 CRI Monte Alto/SP. com ação judicial nº 0010261 - 
70.2016.4.03.6102, 6ª VF RIbeirão Preto/SP. área a averbar. averbação 
pelo comprador. sem utilização de FGTS E CCFGTS. (Ocupado) 

 Valor de Avaliação R$ 2.000.000,00

 LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE 
1º Leilão Nº 0018/2017/CPA/BU 

Relação detalhada dos imóveis  e as condições de venda e pagamento estão disponíveis nos sites: www.sodresantoro.com.br e www1.caixa.gov.br/simov/
index.asp - área em especial “imóveis a venda”, “concorrências e Leilões”, “Estado de SP”. Os interessados que desejarem contar com financiamento, 
deverão se dirigir às agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais e habilitar-se ao crédito, se for o caso, antes do prazo 
estipulado  para a realização do leilão. Para lances online os interessados deverão enviar até o dia 15/05/2017 aos cuidados do Leiloeiro cópias autenticadas 
do RG, CPF, Certidão de Casamento e Comprovante de Residência inclusive do cônjuge. Os documentos poderão ser entregues em qualquer unidade da 
Sodré Santoro Leilões.  - Tel. (11) 2464-6464 - Antonio Sanches Ramos Junior - Leiloeiro Oficial - Jucesp nº 677

Dia: 17 de maio de 2017 às 11 horas 
 Local: Rua Gustavo Maciel, nº 7-33 - 1º andar - Centro, Bauru/SP - CEP 17010-180

CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA
CNPJ 33.582.750/0001-78

EDITAL - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL - PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIO DE 2017
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as Federações 
Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base 
no Decreto-Lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe sobre a arrecadação da Contribuição 
Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o 
artigo 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que 
possuem imóvel rural, com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade 
econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 
1º, inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-Lei, para realizarem o pagamento das Guias de 
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2017, devida por força do 
Decreto-Lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da CLT. O recolhimento da CSR deverá ocorrer, 
impreterivelmente, até o dia 22 de maio de 2017, em qualquer estabelecimento integrante do 
sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural 
- CSR, até a data do vencimento (22 de maio de 2017), constituirá o produtor rural em mora e o 
sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. 
As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas 
Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 
1996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de 
extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte deverá 
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação da Agricultura e/ou Pecuária do Estado onde 
têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua 
retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual 
impugnação administrativa contra a cobrança da Contribuição Sindical Rural - CSR deverá ser 
encaminhada, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a sede 
da CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, 
CEP: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura e/ou Pecuária do seu Estado, podendo ainda, ser 
enviada via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura 
e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 10 de abril de 2017
JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR - Presidente da CNA
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Jaboticabal vence e garante vaga nas 
semifi nais da Taça EPTV de Futsal

Os meninos do fut-
sal deram um importan-
te passo rumo a fi nal 
da Taça EPTV. Na noite 
de segunda-feira (24), 
a equipe de Jaboticabal 
venceu Altinópolis por 3 
a 1 e garantiu vaga nas 
semifi nais do campeona-
to.

“A entrega desses jo-
vens é impressionante. 
Diante das adversidades 
que toda partida apresen-
ta, ninguém deixa de se 
entregar e lutar pelo re-
sultado. Estou empolgado 
com o nosso futsal e acre-
dito que vamos disputar 
mais um título”, afi rma o 

GAZETA ESPORTES

Torneio 1º de Maio entra em sua reta fi nal
Quatro times entram 

em campo no próximo do-
mingo (30) em busca de 
um só objetivo: disputar a 
grande fi nal do Torneio 1º 
de Maio. A partir das 8h, 
o campo do bairro Jardim 
das Rosas será o palco de 
duas disputas.

Oxiquímica A enfrenta o 
time dos Professores, en-
quanto os Correios jogam 
contra a CCM A. O ven-
cedor de cada confronto 
volta a campo no dia se-

Jaboticabal conhecerá a equipe campeã na segunda (1º)

guinte, feriado do Dia do 
Trabalho, para disputar a 
grande fi nal. O horário é o 
mesmo, 8h.

“A reta fi nal promete 
muita emoção. São quatro 
equipes que chegam com 
seus méritos e qualquer 
uma pode levantar a taça. 
Convido os amantes do 
futebol para acompanhar 
essa reta fi nal de competi-
ção”, fala o diretor do De-
partamento de Esportes, 
José Luiz Moiteiro. 

Meninos de Jaboticabal venceram Altinópolis por 3 a 1, no Ginásio Municipal de Bebedouro

prefeito José Carlos Hori.
O diretor do Departa-

mento de Esporte e La-
zer, José Luiz Moiteiro, 
informa que os gols fo-

VENDE-SE
Vendo terreno na Rua José Boverio, nº 131 

Bairro Morada Nova
Valor abaixo do preço de mercado

Contato: (16) 9.9330-2113

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
(Itens 293 e 294, Cap. XX das NSCGJSP)

 ÁLVARO BENEDITO TORREZAN, Ofi cial de Registro 
de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Co-
marca de Jaboticabal, com  cartório estabelecido à Avenida Major 
Novaes, 535, Centro, Fone(016)3202-3015. 

   FAZ SABER a todos quantos virem 
o presente edital ou dele conhecimento tiverem e a quem possa 
interessar que MOACIR THOMAZ, RG nº 7.900.707-SSP/SP, 
CPF nº 948.708.298/00, comerciante, e sua mulher VERA LU-
CIA GIAMPIETRO THOMAZ, RG nº 9.823.336-SSP/SP, CPF nº 
981.672.948/20, professora, ambos brasileiros, casados sob o regi-
me da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, 
residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua Alexandre Detogni, 
número 60, depositaram nesta Serventia os documentos exigidos 
nos itens 293 e 294, Cap. XX das Normas de Serviço da E. Corre-
gedoria Geral da Justiça, para  REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
DO IMÓVEL, indicado como lote 04, da Gleba A, com área de 
250,00 metros quadrados, parte de uma área maior do imóvel ob-
jeto da matrícula número 11.699, livro 2RG, com a seguinte des-
crição: Um terreno tido como lote 04, da Gleba “A”, situado na 
Rua Alexandre Detogni, lado par, distante 57,00 metros da Ave-
nida Francisco Alves de Oliveira, neste município e comarca de 
Jaboticabal, na quadra compreendida pela Rua Alexandre Detogni, 
Rua Monsenhor Alberto Macheroni Júnior, Avenida Francisco Al-
ves de Oliveira e Avenida João Batista Ferraz Sampaio, de formato 
regular, com as seguintes medidas, características e confrontações: 
mede 10,00 metros (dez metros) de frente e igual medida na linha 
dos fundos, por 25,00 metros (vinte e cinco metros) da frente aos 
fundos em ambos os lados, se confrontando pela frente com a Rua 
Alexandre Detogni; quem da citada via olha para o imóvel, pelo 
lado direito confronta com o imóvel da Rua Alexandre Detogni, 
lote 3 (matrícula número 11.699); pelo lado esquerdo com o imó-
vel da Rua Alexandre Detogni, lote 5 (matrícula número 11.699), 
e pelos fundos com o imóvel da Rua Monsenhor Alberto Mache-
roni Júnior, lote 10, da quadra H, do loteamento Jardim São José 
(matrícula número 45.020), perfazendo uma área de 250,00 metros 
quadrados (duzentos e cinquenta metros quadrados), cuja exata 
localização acha-se retratada no desenho abaixo. A regularização 
fundiária do imóvel, possibilitará a abertura de nova matrícula para 
a fração destacada e averbação do destaque na matrícula matriz. 
Para conhecimento de todos, expede-se o presente edital, que será 
publicado em jornal de circulação local, por 02 (dois) dias consecu-
tivos, podendo a regularização ser impugnada no prazo de quinze 
dias, contados da última publicação, nos termos do item 294.2 Cap. 
XX das NSCGJSP. Jaboticabal, 26 de abril de 2017. Eu, José Pedro 
Júnior, Substituto do Ofi cial, digitei e subscrevi.

 
                             O SUBSTITUTO DO OFICIAL:

ram marcados por Thia-
go, Matheus e Ivomar. “O 
time de Jaboticabal tra-
balhou muito e, aos pou-
cos, está conquistando 

todo destaque que me-
rece, lutando em quadra 
e o melhor: trazendo os 
resultados que a torcida 
merece”.
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      O ano era de 1961 e o dia era uma manhã de 06 de Abril.
 Nascia em Taiaçú Maria de Fátima Florêncio, uma criança que vinha a ter 

inúmeras qualidades. Sempre foi uma boa aluna e elogiada por todos que con-
viviam próximo. Quando adulta teve o prestígio de ótimo emprego e excelente 
salário. Boa parte do ganho era revertido em trabalhos sociais e caridosos. Teve 
funções como secretária em posto de combustíveis e mais tarde na CABESP, onde 
desenvolveu atividades por sete anos. Através de concursos iniciou atividades 
no Banespa em Ribeirão Preto por quatro anos. Retornou, trabalhando na agên-
cia Banespa de Taiaçú por onze anos. Seu privilégio era não esmorecer, galgando 
funções de destaque na agência. Com vinte e oito anos como bancária, sempre 
surpreendeu seus colegas, pela simpatia e capacidade profi ssional. 

 Casada com Dejair Thomazinho, de qual união nasceram os fi lhos Luciano 
e Ana Flávia, que era a felicidade total do casal. Familiares em luto pela passa-
gem ao plano espiritual. Ainda hoje, a sua imagem é marcada pelo exemplo e 
dedicação de fi lha, esposa e mãe.

 Homenagens de...
Seus fi lhos Luciano/Ana Flávia e seu marido Dejair Thomazinho 

SAUDADE
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Conjunto de ações estimula setor 
produtivo de Jaboticabal

Com o período de re-
cessão, quando assu-
miu como chefe do Exe-
cutivo jaboticabalense, 
em 1º de janeiro deste 
ano, o prefeito José Car-
los Hori sabia que criar 
oportunidades de de-
senvolvimento seria um 
grande desafi o. Desde 
então, a prefeitura vem 
buscando alternativas e, 
mesmo com o momen-
to instável vivido pelo 
país, conseguiu realizar 
importantes ações que 
tem contribuído com o 
setor produtivo.

Em pouco mais de 
quatro meses, a abertu-
ra de novas empresas 
foi facilitada, a libera-
ção de recursos para 
micro e pequenos em-
presários aumentou, 
as obras do anel viário 
foram retomadas e a 
pavimentação do Distri-
to Industrial entrou em 
fase de conclusão. Além 
disso, pessoas em bus-
ca do tão sonhado em-
prego estão sendo capa-
citadas e, recentemente, 
ETEC – Escola Técnica 
Estadual - e FATEC – Fa-
culdade de Tecnologia 
Time do Emprego – ga-
nharam novos cursos.

“Estamos vivendo um 
momento muito difícil 
em todo território na-
cional. Mas não é por 
isso que vamos fi car 
de braços cruzados es-
perando alguma coisa 
acontecer. Precisamos 
avançar e estamos con-
seguindo. Mesmo não 
sendo na velocidade 
que tanto gostaríamos, 
mas estamos avançan-
do”, afi rma o prefeito 
Hori. 

O secretário de Indús-
tria e Comércio, Paulo 
Polachini, destaca as 
ações realizadas até o 
momento. “Desde o iní-
cio estamos buscando 

Incentivo à criação de empresas, estrutura viária e qualifi cação profi ssional impulsionam início de ano

alternativas para con-
tribuir com o desenvol-
vimento de Jaboticabal. 
Seja diminuindo a buro-
cracia para o empresá-
rio, apoiando abertura 
de novos cursos de qua-
lidade ou capacitando o 
profi ssional que busca 
recolocação no merca-
do, por exemplo”. 

Ações realizadas 
Lei agiliza abertura 

de empresas - a Prefei-
tura realizou mudanças 
na lei que permite a ex-
pedição do alvará provi-

sório. Desde o início de 
março, os empresários 
interessados em abrir 
um estabelecimento 
na cidade contam com 
uma importante faci-
lidade: emitir o docu-
mento em 48 horas. No 
site https://www.sil.
sp.gov.br/Logon.aspx 
os empresários podem, 
inclusive, já emitir nota 
fi scal eletrônica. 

Outra mudança im-
portante é o aumento 
no prazo das adequa-
ções para a empresa 

iniciar suas atividades. 
Desde que o zoneamen-
to permita, o proprietá-
rio terá seis meses para 
regularizar a documen-
tação e o prédio.

Etec e Fatec com no-
vos cursos - após reuni-
ões com a superinten-
dente do Centro Paula 
Souza, Hori e Arnaldo 
Jardim, secretário Es-
tadual de Agricultura, 
conseguiram trazer 

para a Fatec de Jaboti-
cabal o curso gratuito 
de Tecnólogo em Ges-
tão Ambiental. Serão 
40 vagas e mais qualifi -
cação profi ssional. Já a 
Etec contará com o cur-
so Técnico em Recursos 
Humanos, que disponi-
bilizará 35 vagas, tam-
bém gratuitas.

Pavimentação do Dis-
trito Industrial – no fi -
nal de março série de 

ações foram iniciadas 
no local para garantir 
todas as condições ne-
cessárias para a instala-
ção de novas empresas. 
A prefeitura trabalha 
para entregar toda pavi-
mentação de ruas e ave-
nidas ainda em abril.

Banco do Povo - em 
um comparativo com o 
ano passado, o Banco 
do Povo de Jaboticabal 
aumentou em 133% o 
número de emprésti-
mos concedidos a mi-
cro e pequenos em-
presários no primeiro 
trimestre. Os 21 contra-
tos liberados em 2017 
representam uma quan-
tia de aproximadamen-
te R$ 103 mil.

Anel Viário - retoma-
da no início de março, 
a construção do anel vi-
ário interligará as rodo-
vias Prof. Paulo Donato 
Castelane e Brigadeiro 
Faria Lima. O projeto 
foi dividido em três eta-
pas. O primeiro trecho 
terá uma extensão de 
1800 metros, iniciando 
próximo à nova escola 
do SESI até o trevo de 
acesso à Rodovia Prof. 
Paulo Donato Castela-
ne. Criado para retirar 
o tráfego de caminhões 
da área central da ci-
dade e melhorar a liga-
ção entre os bairros, o 
contorno também vai 
aproximar as áreas ru-
ral e urbana e interligar 
Jaboticabal aos demais 
municípios da região. 

Time do Emprego 
- em parceria com o 
Governo do Estado de 
São Paulo, a prefeitura 
desenvolve o Time do 
Emprego, onde reali-
za encontros semanais 
com os participantes, 
os auxiliando na busca 
por emprego. Muitas 
pessoas já receberam o 
treinamento.

Hori cobra criatividade e redução de despesas da 
equipe técnica

O prefeito José Carlos 
Hori reuniu sua equi-
pe técnica – a maioria, 
funcionários públicos – 
para discutir o impacto 
em Jaboticabal da maior 
recessão da história do 
Brasil. Diante das difi -
culdades, Hori cobrou 
uma postura criativa 
dos líderes de todos os 
setores da prefeitura.

A reunião reuniu se-
cretários e chefes de 

gabinete, na segunda-
feira (24), na sala de 
reuniões do Paço Mu-
nicipal. “Conversamos 
sobre vários assuntos. 
É importante que todos 
entendam os desafi os 
que o Brasil vive neste 
momento e como, jun-
tos, vamos conseguir 
superar essa fase. Não 
abro mão da qualidade 
do serviço prestado à 
população e, por isso, 

Expectativa é que a economia nacional volte a crescer em 2018

cobrei criatividade na 
gestão dos projetos e 
resolução dos proble-
mas”, reforça Hori.

O prefeito alertou e 
relembrou que os pró-
ximos meses serão ain-
da mais difíceis, com 
a constante queda de 
arrecadação, falta de 
emendas parlamenta-
res e repasses dos go-
vernos Estadual e Fede-
ral.

Jaboticabal inicia elaboração do Plano de Mobilidade Urbana
Com o objetivo de 

melhorar o trânsito e 
a mobilidade para mo-
toristas e pedestres de 
Jaboticabal, uma reu-
nião entre a Secretaria 
de Planejamento e a 
empresa Alto Uruguai 
Engenharia e Planeja-
mento deu início ao 
processo de elabora-
ção do Plano de Mobi-
lidade Urbana.

O Plano será exe-
cutado pela empresa, 

Cronograma inclui estudos, reuniões e realização de audiências públicas para a participação popular
sob coordenação da 
prefeitura. “Formare-
mos um conselho com 
membros de entidades 
de classe, Conselho 
Municipal de Trânsito 
– COMUTRAN, secreta-
rias e Câmara Munici-
pal. Será um trabalho 
longo para encontrar 
pontos fortes e fracos 
até chegar a soluções 
que ajudem o trânsito 
a fl uir com facilidade”, 
explica o secretário de 

Planejamento, Paulo 
Polachini.

Para a idealização 
do Plano de Mobilida-
de Urbana está sendo 
desenvolvido um cro-
nograma que incluirá 
estudos, reuniões e a 
realização de audiên-
cias públicas para a 
participação popular. 
“Nós vamos precisar 
muito da ajuda da po-
pulação”, completou o 
secretário.
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Segunda etapa de vacinação contra gripe é iniciada em Jaboticabal

Dando continuidade 
à 19ª Campanha Nacio-
nal de Vacinação Contra 
a Infl uenza, as unida-
des de saúde de Jaboti-
cabal vacinam a partir 
de segunda-feira (24) 
gestantes, puérperas 
e crianças de seis me-
ses a menores de cinco 
anos (4 anos, 11 meses 
e 29 dias).

“As doses estão sendo 
disponibilizadas grada-
tivamente pelo Ministé-
rio da Saúde – MS. Por 
isso, a cada semana um 
grupo é contemplado”, 
explica a coordenadora 
do Departamento de Vi-

gilância Epidemiológica, 
Maura Guedes Barreto.

A campanha teve iní-
cio no dia 17 de abril 
e terminará em 26 de 
maio. Na última sema-
na, os CIAF’s atenderam 
trabalhadores de saúde 
pública e privada e ido-
sos (60 anos ou mais). A 
Secretaria de Saúde de 
Jaboticabal está prepa-
rada para vacinar cerca 
de 20 mil pessoas.

Demais grupos con-
templados – a partir 
do dia 2 de maio será a 
vez dos portadores de 
doenças crônicas. É im-
portante apresentar ao 

serviço de saúde uma 
solicitação do médico 
que acompanha o caso 
ou a receita da medi-
cação que comprova o 
uso contínuo devido à 
doença crônica. 

Neste ano, professo-
res dos setores público 
e privado passaram a 
fazer parte dos grupos 
prioritários e poderão 
se vacinar a partir de 8 
de maio. No dia 13 do 
mesmo mês será reali-
zado o Dia “D”. 

Confi ra abaixo os lo-
cais de vacinação:

Ciaf I “Luiz Alberto 
Bernal” - Praça Saul Bor-

Gestantes, puérperas e crianças de seis meses a menores de cinco anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) devem procurar o CIAF mais próximo

sari, s/n - Santa Luzia
Ciaf III “Amadeu Les-

si” - Avenida Duque de 
Caxias, nº. 2000 - Soro-
cabano

Ciaf IV “Antonio Ri-
cardo Benatti” - Rua 
Djalma Aleixo de Sou-
za, nº. 499 - COHAB II

Ciaf V “Aurélio Niero” 
- Rua Aurélio Migliori, 
nº. 100 - Jardim Santa 
Rosa

Ciaf VI “Gino Bassi” 
- Rua Jornalista Cláu-
dio Luiz Berchieri, s/n 
- Santa Mônica

Ciaf VII “Alice Kamla” 
- Rua São João, 3051, 
Conjunto Habitacional 

Ulisses Guimarães
Ciaf Lusitânia - Aveni-

da Angelo Ulian Filho, 
s/n

Ciaf Córrego Rico - 

Avenida Manoel Barbo-
sa, s/n

ESF “Tereza Noronha” 
- Rua Rita Ribeiro, 10 – 
Cohab I

Prefeitura troca 100% das lâmpadas queimadas

As ruas, praças e ave-
nidas de Jaboticabal es-
tão, aos poucos, voltan-
do a ser mais seguras e 
iluminadas. O prefeito 
José Carlos Hori resol-
veu um dos maiores 
problemas que afetam 
todos os bairros da ci-

dade: a troca de 2.200 
lâmpadas que estão 
queimadas desde 2016. 

As lâmpadas estão 
queimadas há meses e, 
em vários casos, há mais 
de um ano. “É inadmis-
sível deixar Jaboticabal 
no ‘escuro’ por falta de 

manutenção. A popula-
ção paga pelo serviço e 
é nosso dever atendê-la 
bem. As parcerias são 
importantes e, cada vez 
mais, os gestores pú-
blicos devem buscá-las 
nesta retomada de cres-
cimento do Brasil e de 
Jaboticabal”, diz Hori.

Nesta semana, as 
ruas Tiradentes, Bene-
dito Constantino, Ânge-
lo Zeviani, Profª Odila 
Beti Meneghim, Benedi-
to Constantini, Floriano 
Peixoto e Júlio Prestes; 
a Av. General Carneiro 
e a Vila Corina foram 
atendidas.

Para o secretário de 
Obras e Serviços Públi-

Trabalho já começou e segue até o mês que vem
cos, José Carlos Abreu, 
a conquista impacta di-
retamente na seguran-
ça pública. “Locais bem 
iluminados afastam 
pessoas sem boas in-
tenções, deixam nossa 
cidade mais bonita e or-
ganizada. Essa parceria 
só foi possível graças a 
credibilidade do prefei-
to Hori que, já no início 
de governo, chamou 
parceiros para somar”, 
fi naliza.

Cidade Linda é Cida-
de Limpa - Após 100 
dias de muito trabalho, 
a operação fi nalizou a 
limpeza “grossa” dos 
bairros, com a retirada 
de matos altos, galhos 

e lixos espalhados pela 
cidade. Várias equipes 
continuam na rua para, 
nesta fase, fi nalizar o 
trabalho cuidando de 
cada detalhe; o pente 
fi no já começou para 

deixar a cidade ainda 
melhor. O próximo pas-
so é trocar as lâmpadas 
queimadas e fi nalizar 
a pintura horizontal – 
guias, sarjetas, lomba-
das, etc..

Equipes da Prefeitura dão continuidade aos serviços de 
limpeza e tapa buraco em Jaboticabal

A operação “Cida-
de Linda é Cidade 
Limpa” segue o cro-
nograma de trabalho 
por toda Jaboticabal. 
Equipes da Secreta-
ria de Obras realizam 
tapa buraco, limpeza, 
roçamento de áreas 
verdes e pintura de 
guias.

Esta semana os bair-
ros Jardim das Rosas, 
Santa Tereza e Jardim 
Brandi recebem re-

Jardim das Rosas, Parque das Araras e Nova Aparecida são alguns dos bairros benefi ciados

paros no asfalto, en-
quanto a limpeza de 
áreas verdes é feita 
no Parque das Araras 
e Jardim Guanabara. 
O mesmo Jardim das 
Rosas faz parte do 
cronograma da equi-
pe de roçamento, que 
também atua em vá-
rios pontos do Nova 
Aparecida. A limpe-
za do Córrego Cerra-
dinho e a pintura de 
guias na avenida Car-

los Berchieri continu-
am.

“Você pode ver que 
temos muito trabalho 
em todas as regiões 
da cidade. Estamos 
trabalhando duro 
para suprir toda essa 
demanda e, conse-
quentemente, deixar 
Jaboticabal cada vez 
mais bonita”, destaca 
o secretário de Obras 
e Serviços Públicos, 
José Carlos Abreu.

Com novo picador, destinação consciente de massa 
verde garante maior vida útil do aterro sanitário

A gestão dos resíduos 
sólidos, de maneira ge-
ral, é um dos principais 
entraves aos agentes 

públicos, pois além de 
cara, pode causar sé-
rios problemas ambien-
tais e de saúde pública 

Investimento em novo equipamento garante a produção de 400 toneladas de massa verde.

quando mal gerida. 
“Todo governante 

precisa acompanhar de 
perto o gerenciamen-
to do aterro sanitário. 
Jaboticabal hoje faz 
um excelente trabalho, 
sendo referência para 
outros municípios. O 
sucesso alcançado é 
consequência de uma 
parceria que garante 
a excelência do servi-
ço prestado. Agradeço 
a Reúsa por colaborar 
por uma Jaboticabal 
mais sustentável”, afi r-
ma o prefeito José Car-
los Hori. 

Em Jaboticabal, uma 
série de iniciativas vem 
garantindo destinação 
consciente a esses re-
cursos e colaborando 
para o aumento da vida 
útil do aterro sanitário. 
A partir de abril deste 

ano, a Reúsa, em parce-
ria com o SAAEJ (Servi-
ço Autônomo de Água 
e Esgoto) e a prefeitu-
ra, deu início a novos 
procedimentos de ge-
renciamento de mas-
sa verde junto a CGIRS 
(Central de Gestão Inte-
grada de Resíduos Só-
lidos). Nas ações, des-
taca-se a aquisição de 
um picador de galhos 
de grande porte, com 
capacidade de reciclar 
100% dos resíduos de 
poda e jardinagem que 
são enviados ao local. 

“A principal diferença 
entre esse equipamento 
e o utilizado anterior-
mente é a capacidade 
de trituração - agora 
10 vezes maior -, tritu-
ra galhos de até 15 cm 
de diâmetro, é móvel e, 
além disso, possui fon-

te de energia própria e 
não depende mais da 
energia elétrica”, expli-
ca o presidente do SAA-
EJ, André Nozaki.

O novo sistema ga-
rante que todos os re-
síduos de massa verde 
destinados atualmente 
ao CGIRS se tornam le-
nha e matéria orgânica 
para ser reutilizada na 
própria agricultura. “O 
mais importante é que 
o município não paga-
rá nada a mais por isso, 
além de ajudar a Asso-
ciação de recicladores, 
já que toda a lenha é 
doada para eles, que 
obtém uma renda adi-
cional com a venda des-
se produto”, esclarece o 
sócio-diretor da Reúsa, 
Luiz Gustavo Toloi.

Destinação de resídu-
os – É cobrado de quem 

gera acima de 2 tone-
ladas/mês o valor de 
R$ 13,35 por tonelada. 
Vale ressaltar que boa 
parte do volume desti-
nado a CGIRS é trans-
portado pelos próprios 
munícipes, ou seja, pe-
quenos geradores que, 
geralmente por conta 
do baixo volume, fi cam 
isentos de qualquer pa-
gamento.

“O aterro sanitário 
vem recebendo notas 
10 da CETESB e já se 
tornou referência nacio-
nal. Agora contará com 
um sistema de recicla-
gem de 100% de massa 
verde. Esse é o resulta-
do de uma parceria que 
já dura 10 anos, entre 
nossa cidade e a Reúsa, 
uma empresa genuina-
mente Jaboticabalen-
se”, fi naliza Toloi.
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ROTARY CLUB DE JABOTICABAL REALIZA
IV INTERCLUBES DO GRUPO 6/DISTRITO 4540
Foi realizado no dia 02 de abril, nas dependên-

cias da Associação Atlética Banco do Brasil, o IV 
Encontro de Clubes Rotários do Grupo 6. Estive-
ram presentes membros da Família Rotária dos 
Clubes: Rotary Club de Jaboticabal (anfi trião), 
Rotary Club de Guariba, Rotary Club de Matão, 
Rotary Club de Matão Terra da Saudade, Rotary 
Club de Taquaritinga, Rotary Club de Monte Alto 
e Rotary Club de Taquaritinga Cidade Pérola.

As atividades deste evento iniciaram-se às 
08h com a recepção aos visitantes, inscrições e 
sendo servido um saboroso café da manhã, que 
marcou o início do COMPANHEIRISMO entre to-
dos os presentes. 

Composição da mesa principal para condução 
ofi cial do encontro

                                      

O GOV 2001-02, José Paulo Jabor do RC de Ta-
quaritinga fez o Momento de Refl exão e após foi 
executado o Hino Nacional Brasileiro marcando 
ofi cialmente o início das atividades do EVENTO.

O Presidente do RC de Jaboticabal, Jairo Au-
gusto deu as boas-vindas à todos os presentes.
Colocou-se à disposição, assim como todos os 
companheiros do clube, a qualquer dos presen-
tes, visando auxiliar naquilo que necessitassem. 
Desejou também, que ao fi nal das atividades, 
todos se sentissem melhores, intelectual e espi-
ritualmente, para poder dizer que valeu a pena, 
como sempre, mais alguns momentos dedica-
dos ao ROTARY.

                                      

Dando continuidade, o Protocolo Companhei-
ro Lucas Fogagnolo do RC de Monte Alto, con-
vidou o GOVERNADOR 2004/05 JOSÉ CARLOS 
CARVALHO do Rotary Club de Ribeirão Preto, 
para proferir a palestra intitulada: O QUE É O RO-
TARY. O palestrante iniciou o tema sobre a im-
portância do conhecimento e aplicação da Prova 
Quádrupla dentro do conceito do que é necessá-
rio para ser chamado de rotariano, discorrendo 
detalhadamente sobre cada item.

A Prova Quádrupla
Do que pensamos, dizemos e fazemos:
1- É a VERDADE? 
2 - É JUSTO para todos os interessados?  
3 - Criará BOA VONTADE e MELHORES AMIZA-

DES? 
4 - Será BENÉFICO para todos os interessados?
Encerrou sua apresentação destacando a prin-

cipal fi losofi a rotária: DAR DE SI, ANTES DE PEN-
SAR EM SI e a importância desta refl exão dentro 
da Família Rotária.

Ao encerrar, foi vivamente aplaudido por to-
dos os presentes, e atendendo aos pedidos, co-
locou à disposição todos os materiais, áudio vi-
suais utilizados na apresentação.

                                            

Protocolo Comp. Lucas Fogagnolo RC de Mon-
te Alto, solicitou que todos os presentes se diri-
gissem até o local onde seria plantada a árvore 
da esperança, alusiva ao evento e sob a orienta-
ção do Comp. Antonio Bellodi, decano do CLUBE. 
Plantio de um Ipê Amarelo e o descerramento da 
placa comemorativa à realização do IV Interclu-
bes do Grupo 6 D. 4540. 

                                      

Após estas atividades, todos retornaram ao 
salão de reunião, sendo servido um delicioso 
almoço, preparado sob a orientação do Comp. 
WINSTON e várias Damas da Casa da Amizade.

                           

Após o almoço foi realizado o Bingo Solidário 
em prol dos diversos projetos da Fundação Ro-
tária e ao programa Pólio Plus.

Para momento de descontração foi realizado 
torneios de truco, cacheta e dominó, entre os 
clubes participantes. Os Interact Clubs e Rotary 
Kids participaram de uma gincana recreativa.

No torneio de truco o clube campeão foi RC de 
Taquaritinga (Cidade Pérola).

No torneiro de cacheta foi o RC de Taquaritin-
ga (Cidade Pérola).

No torneiro de dominó foi o RC de Matão (Ter-
ra da Saudade).

A caravana mais animada fi cou com o RC de 
Matão (Terra da Saudade).

A gincana foi vencida pelo Interact Club de 
Matão (Terra da Saudade), fi cando o segundo lu-
gar com Interact Club de Taquaritinga e terceiro 
lugar com o Interact Club de Monte Alto.

O Rotary Kids ganhou um troféu de participa-
ção e medalhas para os 7 integrantes que par-
ticiparam da gincana promovida especialmente 
para eles.

O campeão geral do IV Interclubes foi o Rotary 
Club de Taquaritinga (Cidade Pérola).

Segundo lugar fi cou com o Rotary Club de Ma-
tão (Terra da Saudade).

Terceiro lugar fi cou o Rotary Club de Taquari-
tinga.

AGRADECIMENTOS À AABB NA PESSOA DE SEU 
PRESIDENTE, JOSÉ LUIZ RAVAZI
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Departamento de Trânsito desenvolve campanha nas escolas municipais
Objetivo é conscientizar crianças e adolescentes

O Departamento de 
Trânsito e Transpor-
tes – DTT, de Jaboti-
cabal, realiza desde 
março um trabalho de 
conscientização junto 
às escolas do municí-

pio. Alunos de cinco 
a 14 anos aprendem 
um pouco mais sobre 
regras básicas de trân-
sito e os cuidados que 
devem ser tomados no 
dia a dia.

As boas práticas se 
aprendem desde cedo. 
“Orientar essas crian-
ças e adolescentes a 
prezarem pela segu-
rança no trânsito é um 
trabalho muito impor-

tante, até porque le-
vam isso para casa e 
acabam estimulando 
os pais também”, ex-
plica o diretor do DTT, 
Dr. João Martins.

Em março, o tema 

abordado foi a vol-
ta às aulas, enquanto 
abril o assunto passou 
a ser o uso seguro das 
motocicletas. “A forma 
com que abordamos 
estes assuntos é bas-

tante clara e didática. 
Inclusive, com mate-
riais para serem colo-
ridos, o que ajuda na 
interação com o tema 
abordado”, completou 
Martins.


