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Jaboticabal avança e adere ao Sistema 
Detecta, do Governo do Estado

A Prefeitura de Jaboticabal assinou na tarde de 
sexta-feira, 9, o convênio com o Sistema Detecta, 
ferramenta do governo do Estado de SãoPaulo que 
permite acesso exclusivo aos dados de interesse da 
segurança pública e de cooperação entre os órgãos 
públicos.
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Câmara de Jaboticabal aprova dois 
projetos e um é rejeitado

O plenário da Câmara Municipal de Jaboticabal aprovou na segunda-feira (19/04), em sessão ordinária, o projeto 
que proíbe o oferecimento de animais vivos como brindes, promoção ou sorteios em eventos públicos e privados. A 
matéria, pautada originalmente na Ordem do Dia, recebeu aprovação unânime e agora segue para sanção ou veto do 
prefeito municipal, Prof. Emerson Camargo (PATRI).

Deputado estadual Cezar (PSDB)Visita Jaboticabal

Na tarde de segunda-feira, dia 19, o deputado estadual Cezar (PSDB) esteve em Jaboticabal para conversar com 
o prefeito e o vice-prefeito,, Prof. Emerson Camargo e Nelson Gimenez, respectivamente.

Diante da repercussão 
acerca da votação do projeto 
de revogação da Lei do pro-
grama “Tarifa Zero” e do Fun-
do Municipal de Transporte e 
Trânsito Urbano, a Câmara 
Municipal de Jaboticabal es-
clarece a todos os cidadãos 
que qualquer publicação 
afi rmando que os vereado-
res se mostraram insensíveis 
às classes menos favorecidas, 
são falaciosas, mentirosas, 
conforme se descreve...

NOTA DE ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO

#Vacinação neste sábado, dia 24 de abril, das 8h às 13h, 
Jaboticabal seguirá sua vacinação contra o novo coronaví-
rus na Estação de Eventos Cora Coralina. Confi ra no qua-
dro quem pode se vacinar 

E não se esqueça: faça o seu pré-cadastro no portal va-
cinaja.sp.gov.br para agilizar o procedimento! E, se puder, 
leve um alimento não perecível para contribuir na campa-
nha “Vacina Contra a Fome” e ajudar as famílias mais ca-
rentes da nossa Jaboticabal.

Seguimos nossa luta! #DriveNoCora

Vendas, 
Inovação e 

Bons Negócios

Para ajudar você a su-
perar os desafi os impostos 
pelo momento atual, Sebrae 
e a EPTV prepararam uma 
programação especial de 4 
palestras com temas sobre 
Finanças, Vendas, Inovação 
e Bons Negócios. 

No primeiro dia, Teco 
Medina, titular do quadro 
“O assunto É Dinheiro”, 
coapresentador dos progra-
mas “Fim de Expediente” 
e “Hora de Expediente” da 
CBN, vai marcar presença 
mediando as palestras e o 
bate papo com os empre-
sários que se reinventaram 
durante a pandemia. Você 

não pode perder, não é 
mesmo?! 

Quando? De 26 a 29 de 
abril, às 19h.

Confi ra a programação 
completa:

26/04 - De olho nas fi nan-
ças

27/04 - Vendas
28/04 - Inovação
29/04 - Busca de oportu-

nidades
Saiba mais e inscreva-se: 

http://bit.ly/conexaoempre-
enda

empreendedorismo #cur-
soonline #empreender-
transforma #conexaosolida-
ria #sebrae
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE JABOTICABAL
FORO DE JABOTICABAL
3ª VARA CÍVEL
Praça do Café, S/Nº, Aparecida - CEP 14870-901, Fone: (16) 3203-3211,
Jaboticabal-SP - E-mail: jabotic3cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1004395-91.2018.8.26.0291 - controle nº. 2018/001249
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Requerente: Jair Sebastiao Perini
Requerido: Acs Comércio de Mobiliários Ltda (na pessoa de Adriano César dos Santos

Pimentel) e outros

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº 1004395-91.2018.8.26.0291

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Jaboticabal, Estado de São Paulo,
Dr(a). Carmen Silvia Alves, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) ACS COMÉRCIO DE MOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 16.598.790/0001-99,
com endereço à Rua Udelio Scodro, 163, Bosque das Juritis - Apto n.º 16, CEP 14021-680,
Ribeirão Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação declaratória de rescisão contratual cumulada
com pedidos de devolução de importâncias pagas e dano moral por parte de Jair Sebastiao Perini,
alegando em síntese, que celebrou com a requerida, em 17 de novembro de 2017, contrato
padrão denominado contrato de compra e venda, prestação de serviços e outras avenças
(Contrato n.º 2163200234), através do qual a requerida se obrigava a fornecer, montar e instalar
no imóvel propriedade do requerente os bens móveis discriminados no projeto e indicados no
quadro resumo da avença. Fora feito o pagamento integral do valor contratado (R$ 100.000,00)
porém não houve o cumprimento do acordado pela requerida. Encontrando-se o(a)(s) réu(ré)(s)
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o(a)(s) réu(ré)(s)
será(ão) considerado(a)(s) revel(is), caso em que lhe(s) será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Jaboticabal, aos 24 de março de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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ASSOCIAÇÃO JABOTICABALENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA – AJEC 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 

A Diretora Presidente da Associação Jaboticabalense de Educação e Cultura – AJEC, Srª. Gislene 

Maria de Castro Martins Duarte, com a anuência do Diretor Vice-Presidente da entidade, Sr. Afonso 

Carregari Martins Filho, CONVOCA seus associados a participarem da ASSEMBLÉIA GERAL 

ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 26 de Abril de 2.021, na sede da entidade, à Rua Floriano 

Peixoto, n. 839/873, em Jaboticabal, Estado de São Paulo, sendo a primeira convocação para as 

8:30h (Oito horas e trinta minutos) e eventual segunda convocação para as 9:30h (Nove horas e 

trinta minutos), tendo como ordem do dia os seguintes assuntos: a) análise e votação da prestação de 

contas da Diretoria Executiva relativamente aos exercícios sociais de 2.019 e 2.020; b) análise e 

votação da proposta de orçamento geral da entidade elaborada pela Diretoria Executiva para os 

exercícios de 2.020 e 2021; c) análise e votação do plano estratégico, plano de ação e metas para os 

exercícios sociais de 2020 e 2021 elaborado pela Diretoria Executiva;  d) realização de eleição dos 

membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal para o biênio 

2.021/2.022. A Assembleia Geral Ordinária não será instalada, em primeira convocação, sem a 

presença de 2/3 (dois terços) dos associados, sendo que em eventual segunda convocação a 

Assembléia será instalada com a presença de qualquer número de associados. Para a aprovação dos 

temas constantes da pauta da Assembléia Geral Ordinária é exigido o voto favorável da maioria dos 

associados presentes. 

Obs. O presente edital e sua publicação são realizados apenas para efeito de cumprimento de 

formalidades previstas no estatuto da entidade, em razão dos associados já terem sido cientificados 

da data e horário dessa Assembléia Geral Ordinária.  

 

 

GISLENE MARIA DE CASTRO MARTINS 

Diretor Presidente da A. J. E. C. 

Ciente e de acordo: 

 

 

AFONSO CARREGARI MARTINS FILHO 

Diretor Vice-Presidente da A. J. E. C.   

 

Bala de Prata

Versículos 
da Bíblia 

HOSPITAL SÃO MARCOS S.A.
CNPJ (MF) nº 50.385.384/0001-86

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 - R$

Ativo 2020 2019
Circulante 4.391.359 2.966.172
Caixa e equivalentes de caixa 2.765.341 4.174
Contas a receber 1.167.526 1.835.197
Estoque 409.166 353.594
Adiantamentos 18.797 23.851
Outros créditos 30.529 749.356
Não circulante 18.435.496 18.697.527
Depósitos judiciais 2.176.068 1.785.171
Imobilizado 16.259.427 16.912.356
Total do Ativo 22.826.855 21.663.699
Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante 10.089.271 18.842.151
Prestadores serviços 64.034 229.696
Fornecedores 728.237 748.999
Obrigações com pessoal 316.934 330.331
Provisão de férias e encargos 727.041 516.548
Tributos e contribuições a recolher 8.189.009 16.886.950
Outras obrigações 64.016 129.627
Não Circulante 30.016.157 17.986.294
Empréstimos e fi nanciamentos 469.880 469.880
Fornecedores 1.612.089 1.526.310
Tributos e contribuições a recolher 13.580.759 3.117.750
Tributos diferidos 3.811.552 3.833.705
Outras obrigações 5.142.619 3.680.253 
Provisão para contingências 5.399.258 4.358.396 
Patrimônio líquido (17.278.573) (15.164.746)
Capital social 4.530.263 4.530.263
Ajustes de avaliação patrimonial 7.419.144 7.441.900
Prejuízos acumulados (29.229.980) (27.136.909)
Total do passivo e patrimônio líquido 22.826.855 21.663.699

As demonstrações fi nanceiras completas e principais 
fatos administrativos, encontram-se à disposição dos 

acionistas e administradores na sede social da companhia

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
Prejuízo do exercício (2.135.973) (4.479.086)
Ajustes ao resultado do exercício: Depreciações 713.819 772.253
 Provisão para demandas judiciais 157.456 544.688
 Perdas estimadas crédito liquidação duvidosa (     88.325) 123.300
 Tributos diferidos (     22.153) (     22.153)
Variações dos ativos e passivos:
 Contas a receber (667.670) (     82.595)
 Estoques 55.572 58.444
 Adiantamentos 7.054 80.443
 Outros créditos 2.032.001 1.581.210
 Depósitos judiciais (   390.897) (   479.483)
 Fornecedores e prestação de serviços a pagar (     45.664) 95.466
 Tributos e contribuições a recolher 2.910.220 1.766.115
 Obrigações com pessoal/provisão férias e encargos 170.789 57.408
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - R$ Capital social Ajuste de avaliação patrimonial Prejuízos acumulados Total
Em 1º de janeiro de 2019 4.530.263 7.484.903 (22.700.826) (10.685.660)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - (     65.156) 65.156 -
Realização dos tributos diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial - 22.153 (       22.153) -
Prejuízo do exercício - - (  4.479.086) (  4.479.086)
Em 31 de dezembro de 2019 4.530.263 7.441.900 (27.136.909) (15.164.746)
Realização do ajuste de avaliação patrimonial - (     65.156) 65.156 -
Realização dos tributos diferidos sobre ajuste de avaliação patrimonial - 22.153 (       22.153) -
Prejuízo do exercício - - (  2.136.074) (  2.136.074)
Em 31 de dezembro de 2020 4.530.263 7.398.897 (29.229.980) (17.278.573)

Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios fi ndos em 31/12/2020 e 2019, 
portanto, não está sendo apresentada a demonstração do resultado abrangente.

 2020 2019
Receita operacional líquida 17.496.687 17.925.236
Custos dos serviços
 prestados de
 assistência à saúde (  5.779.978) (  6.338.155)
Lucro bruto 11.716.709  11.587.081
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (13.740.417) (15.777.996)
Outras receitas operacionais 779.491 1.120.394

 2020 2019
Prejuízo antes do resultado fi nanceiro (1.244.217) (3.070.521)
Receitas fi nanceiras 641.842 607
Despesas fi nanceiras (1.555.751) (1.431.325)
  (   913.909) (1.430.718)
Prejuízo antes da tributação  (2.158.126) (4.501.239)
Imposto de renda – diferido 16.289  16.289 
Contribuição social - diferido  5.864  5.864 
Prejuízo do exercício (2.135.973) (4.479.086)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2020 2019
 Aumento em outras obrigações 151.635 241.490
Caixa líquido gerado nas
 atividades operacionais 2.847.864 257.500
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição do Imobilizado (     86.697) (   274.243)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos (     86.697) (   274.243)
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamento
Variação em empréstimos e fi nanciamentos - -
Caixa líquido aplicado atividades fi nanciamentos - -
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 2.761.167 (     16.743)
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do período 2.765.341 4.174
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 4.174 20.917
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 2.761.167 (     16.743)

Paulo Miki Junior - Presidente
Alberto José Beltrame Nogueira - Vice-Presidente

Técnico Contabil: Alberto Fernandes Castilho - CRC 1SP103737/O-9

Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - R$

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - R$

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
                  

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

 
 

                        FAZ SABER a LAUDENIR APARECIDO DA SILVA, RG nº 
21.721.767-SSP/SP, CPF nº 105.312.138/54, brasileiro, solteiro, maior, motorista 
de veículos de transporte de carga, residente e domiciliado em Taiuva-SP, na Rua 
Santa Rita, número 251 (endereço constante da matrícula da imóvel), que de 
conformidade com as disposições do art. 213, Inciso II,  § 3º, da Lei Federal nº 
6.015/73, nos termos da  Lei 10.931/2004, e ainda, com base no item 136.7, do 
Capítulo XX das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, 
encontra-se prenotado nesta Serventia sob nº 174.167, de 19/01/2021, 
requerimento para “Retificação Administrativa” com alteração da descrição das 
divisas, áreas e confrontações do imóvel denominado Sítio Santa Maria, situado 
no município de Taiuva, comarca de Jaboticabal, com área de 10,95 hectares, 
objeto da matrícula número 26.039, de propriedade de Antonio Superbia e 
Regina Célia Bernardo Superbia, tudo nos termos do mencionado requerimento e 
demais documentos exigidos por Lei. 
                            Assim, conforme MATRÍCULA NÚMERO 39.551, na qualidade 
de proprietário do imóvel situado na Rua Yonne Batista, número 111 – lote 10, 
da quadra 05, do loteamento Jardim dos Limoeiros, na cidade e município de 
Taiuva-SP, que se confronta com o imóvel retificando, FICA  NOTIFICADO 
LAUDENIR APARECIDO DA SILVA, para que NÃO CONCORDANDO com os 
termos da retificação requerida, se dirija a este Registro Imobiliário, situado na 
Avenida Major Novaes nº 535, centro, Jaboticabal-SP, telefone (16) 32023015, com 
atendimento ao público de segunda à sexta-feira das 09:00 às 16:00 horas, onde, 
querendo poderá apresentar impugnação fundamentada, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados a partir da primeira publicação do presente edital (item 136.12 
– Cap.XX – Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça). 
                             Fica outrossim, desde já, cientificado de que deixando de 
apresentar a impugnação no prazo estipulado, presumir-se-á a anuência.                 
                             Para conhecimento dos interessados e para que não aleguem 
ignorância, expede-se o presente edital, que será publicado em jornal local, por 02 
(dois) dias consecutivos. Jaboticabal, 22 de abril de 2021. Eu, José Pedro Júnior, 
Oficial Substituto, digitei e subscrevi. 
 
                             O SUBSTITUTO DO OFICIAL: 
 
                                             JOSÉ PEDRO JUNIOR  



SÁBADO, 24 DE ABRIL DE 2021 3
Como a pandemia modifi cou os hábitos do 

consumidor e o modo de vender para sempre

Por Victor Noda, CEO 
da Mobly Nos primeiros 
meses de 2020, quando 
não tínhamos a dimensão 
do quanto a pandemia iria 
mudar o cenário de con-
sumo nacional e mundial, 
não esperávamos que os 
hábitos dos clientes fossem 
tão modifi cados. Afi nal, até 
aquele momento, não sabí-
amos da gravidade do que 
estava acontecendo. Passa-
dos alguns meses, algumas 
mudanças já eram notáveis, 
que vão desde a grande mi-
gração das compras para o 
ambiente online – muito 
em razão das medidas de 
distanciamento social – até 
a preferência por determi-
nadas categorias de produ-
tos. Dessa forma, consegui-
mos observar mais sobre 
a jornada do consumidor, 
por meio de pesquisas pós-
-venda e observações de 
negócios, por meio de me-
canismos de inteligência.

Entenda que conhecer os 
hábitos e a jornada do con-
sumidor traz importantes 
vantagens competitivas ao 
seu negócio, sendo a mais 
preciosa delas a fi deliza-
ção dos clientes. Quando o 
cliente tem suas expectati-
vas atendidas ou superadas 
e sente que a empresa en-
tende os seus anseios, não 
sendo necessário recorrer 
ao seu concorrente, você o 
conquista. Em busca dessa 
fi delização e ao observar 
os movimentos deste mer-
cado, percebi cinco gran-
des tendências que destaco 
abaixo:

1- consumo consciente;

P/ Rodrigo Manolo

2- busca por normalida-
de;

3- necessidade de agili-
dade na entrega e disponi-
bilidade;

4- e-commerce seguro e 
intuitivo;

5- novas formas de paga-
mento.

No aspecto comporta-
mental e embalados pela 
preocupação fi nanceira e 
com o planeta, o consumo 
consciente cresceu expo-
nencialmente. Segundo 
pesquisa realizada pelo 
Instituto Akatu, que mo-
biliza a sociedade para o 
consumo consciente, mais 
de 70% dos consumidores 
desejam que as empresas 
tenham responsabilidade 
ambiental. Por isso, vimos 
um grande movimento no 
Brasil que prestigia brechós 
e outras formas de vendas 
de produtos usados, como 
marketplaces. Uma grande 
parcela de clientes prioriza 
empresas que mostrem essa 
consciência e apresentem 
novas opções de consumo, 
por isso, investir em forma-
tos diferenciados, que con-
templem esse público é um 
importante diferencial.

Ainda sob o ponto de 
vista de comportamento 
e novos hábitos, uma das 
percepções que tivemos no 
início da pandemia em nos-
so negócio foi a necessida-
de das pessoas em preparar 
a casa para o home offi  ce, 
uma vez que uma grande 
parcela da população ado-
tou o trabalho remoto. O 
consumidor estava, naque-
le momento, entendendo 
a sua nova realidade e ten-
tando adaptar o ambiente 
que tinha em seu escritório 
para sua casa. Dessa forma, 
tivemos uma demanda ex-
pressiva em móveis como 
escrivaninhas, tapetes e ilu-
minação. Com o passar do 
tempo, o padrão de compra 
mudou e vimos uma de-
manda mais forte por pro-

dutos maiores, como sofás 
e guarda-roupas. Acredi-
tamos que, ao passar mais 
tempo em casa, as pessoas 
aproveitam mais as oportu-
nidades, adquirem itens de 
maior valor e investem em 
pequenas reformas e novas 
decorações para renovarem 
o ambiente.

Todas essas transfor-
mações impulsionadas 
pela pandemia – distan-
ciamento, fechamento de 
lojas, adoção do trabalho 
remoto – resultaram em 
um crescimento vertigino-
so do comércio eletrônico, 
que fechou 2020 com um 
aumento nas vendas na 
ordem de 73,88%, segun-
do índice da MCC-ENET, 
desenvolvido pelo Comi-
tê de Métricas da Câma-
ra Brasileira da Economia 
Digital (camara-e.net) em 
parceria com o Neotrust 
| Movimento Compre & 
Confi e. Esse aumento das 
compras pelos canais on-li-
ne evidenciou ainda mais a 
importância da disponibili-
dade e agilidade na entrega 
dos produtos para uma boa 
experiência dos clientes. 
Nesse sentido, melhorar a 
malha logística e o servi-
ço de entrega são iniciati-
vas fundamentais para que 
as expectativas não sejam 
frustradas com atrasos, fal-
ta de produtos em estoque 
ou ainda a entrega de itens 
danifi cados.

Além disso, investir em 
um ambiente de e-com-
merce seguro e intuitivo, 
seja um site, um ambiente 
de marketplace ou até uma 
rede social estruturada, é 
peça mais que fundamen-
tal. Estar fora do ambiente 
digital é estar fora do mer-
cado e, ainda que do outro 
lado de uma tela, o cliente 
quer sentir que está tendo 
um atendimento humani-
zado e próximo de sua an-
tiga realidade.

Porém, para entregar 
uma experiência realmente 
positiva, é preciso ir além 
de um sistema intuitivo e 
ágil. É imperativo atender 
as necessidades do cliente 
por meio de processos de 
omnicanalidade e diversi-
dade também na hora da 
fi nalização da compra. En-
tão, sair do trivial cartão de 
crédito, depósito e boleto é 
essencial para fi delização. 
Segundo dados do Ban-
co Central, um dos novos 
modelos de pagamento que 
caiu nas graças das pesso-
as físicas é o PIX. No mês 
de janeiro de 2021, o PIX 
ultrapassou o número de 
TEDs e foi o meio utilizado 
em quase 65% das transfe-
rências. É uma tendência 
que surgiu e deve crescer 
ainda mais, contando com 
as novas funcionalida-
des que o PIX irá oferecer, 
como PIX Garantido, para 
o pagamento de contas par-
celadas e o PIX Débito Au-
tomático, para pagamentos 
frequentes.

Com essa observação 
de cenário e com base em 
mecanismos de inteligên-
cia de negócios, é possível 
fornecer uma experiência 
positiva aos consumido-
res, além de incrementar 
as suas vendas como uma 
cascata de benefícios, esti-
mulando um atendimento 
personalizado. Nessa nova 
jornada, estar próximo ao 
cliente, entender as suas 
motivações e novos hábitos 
e, acima de tudo, reforçar a 
parceria nessa nova realida-
de é essencial para que cada 
vez mais as pessoas tenham 
uma sensação de norma-
lidade, mesmo durante a 
pandemia.

Fonte: https://abol-
b r a s i l . o r g . b r / p o s t s /
c o m o - a - p a n d e m i a -
-modifi cou-os-habitos-do-
-consumidor-e-o-modo-
-de-vender-para-sempre/

O que acontece com o Espírito de quem morre de Covid? (Texto 3) 

Para cada um, a passa-
gem de volta para a ver-
dadeira vida – a vida do 
Espírito – traz as impres-
sões correspondentes à sua 
individualidade. Isso não 
depende do fator que levou 
à morte do corpo físico. 
Todos seguem vivos, mas a 
diferença de como o Espí-
rito se sente está vinculada 
à sua condição moral – não 
da moral da Terra, mas da 
moral Consciencial. 

“Aquele que já está puri-
fi cado se reconhece quase 
que imediatamente, porque 
já se desprendeu da matéria 
durante a vida corpórea, ao 
passo que o homem carnal, 
cuja consciência não é pura, 
conserva por muito mais 
tempo a impressão dessa 
matéria.”, dizem os espíritos 
em resposta à pergunta 164 
feita por Allan Kardec em 

P/ Sônia Monteiro Pavanelli

O Livro dos Espíritos.

Do outro lado, aconte-
cem os reencontros com se-
res amados, o alívio de não 
estar mais em um corpo que 
pesa e aprisiona, a colheita 
de vibrações dos corações 
simpáticos que fi caram aqui 
e que choram a saudade e a 
ausência física dele. 

Pergunta 160 de O Livro 
dos Espíritos: ‘O Espírito 
reencontra imediatamente 
os que conheceu na Terra 
e que morreram antes dele? 
Sim, conforme sua afeição 
mútua; muitas vezes eles 
vêm recebe-lo na sua vol-
ta ao mundo dos Espíritos, 
ajudando-o a desligar-se 
das amarras da matéria. 
(...)”

Quanta beleza nessas cer-
tezas de vida eterna!!! Teu 
amor vive! O afeto recípro-
co permanece! “Os Espíri-
tos são sensíveis à saudade 
daqueles que o amaram na 
Terra? Muito mais do que 
podeis imaginar. Essa sau-
dade aumenta a sua felici-
dade, caso estejam felizes. 
Se estão infelizes, ela é um 
lenitivo.” 

Este trecho da pergunta 
320 deixa claro que chorar 
– desde que a lágrima se 

origine do sentimento de 
saudade – faz bem ao seu 
ente querido que partiu. E 
rezar por ele faz ainda mais 
bem! Aliás, acredito mesmo 
que, as lágrimas que partem 
do amor que se sente são 
orações que banham nossos 
afetos de ternura e harmo-
nia, onde quer que estejam. 

Para encerrar, trechos 
de uma lição de Emma-
nuel, pela psicografi a de 
Chico Xavier. “O reino da 
vida, além da morte, não é 
domicílio do milagre. (...) 
Em suma, cada ser apenas 
atinge a vida, até onde pos-
sa chegar a onda do pen-
samento que lhe é próprio. 

(...) A residência da alma 
permanece situada no ma-
nancial de seu próprios 
pensamentos.”

Na próxima semana ‘Por 
que Deus permitiu a Pande-
mia?’ Até lá!

********
PALESTRAS VIRTUAIS 

AO VIVO
Facebook.com/oconsola-

dorjaboticabal
Instagram.com/oconso-

lador.jaboticabal 
Estudo de O Livro dos 

Espíritos – terças, das 20 às 
21h

Comentário e Refl exão 
do Evangelho – sábados, 
das 18 às 18h30 

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA N° 15/2021

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI, 
Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
de conformidade com o artigo 49 do Regimen-
to Interno deste Poder Legislativo, alterado pela 
Resolução 355/2021, e a indicação das Banca-
das dos Partidos Políticos estabelece as Comis-
sões Permanentes:

1 COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO
Dr. Edu Fenerich - Presidente
Paulo Henrique Advogado - Membro
Dr. Mauro Cenço - Membro

2 COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Ronaldo Peruci – Presidente
Gilberto de Faria – Membro
Profª. Paula Oliveira Faria- Membro

3 COMISSÃO DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E ATIVIDADES PRIVADAS
Gilberto de Faria - Presidente
Daniel Rodrigues - Membro
Ronaldo Peruci – Membro

4 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Profª. Paula Oliveira Faria - Presidente
Prof. Jonas Alexandre da Silva - Membro
Gregório Casagrande – Membro

5 COMISSÃO DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
Paulo Henrique Advogado - Presidente
Dr. Edu Fenerich - Membro
Dra. Andrea Delegada - Membro

6 COMISSÃO DE ÉTICA
Dr. Mauro Cenço - Presidente
Gilberto de Faria - Membro
Prof. Jonas Alexandre da Silva - Membro
Paulo Henrique Advogado - Membro
Ronaldo Peruci - Membro

7 COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA
Prof. Jonas Alexandre da Silva - Presidente
Dra. Andrea Delegada - Membro
Dr. Mauro Cenço - Membro
Profª. Paula Oliveira Faria- Membro
Val Barbieri – Membro
8 COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, GERAÇÃO DE 

EMPREGO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, AGRONEGÓCIO E TURISMO
Dra. Andrea Delegada – Presidente
Gregório Casagrande - Membro
Ronaldo Peruci – Membro
9 COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Dra. Andrea Delegada – Presidente
Dr. Mauro Cenço - Membro
Ronaldo Peruci – Membro
10 COMISSÃO DO PLANO DIRETOR
Paulo Henrique Advogado - Presidente
Daniel Rodrigues - Membro
Pepa Servidone - Membro
11 COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
Profª. Paula Oliveira Faria- Presidente
Prof. Jonas Alexandre da Silva - Membro
Gregório Casagrande – Membro
12 COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
Val Barbieri– Presidente
Daniel Rodrigues - Membro
Ronaldo Peruci – Membro

Jaboticabal, 20 de abril de 2021.

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI
Presidente

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 41/2021

 A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de 
Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe con-
fere a legislação vigente,

NOMEIA, a partir de 22 de abril de 2021, o Assessor de Gabinete 
Luiz Gustavo Carmelo, lotado no Gabinete da Vereadora Val Barbieri, de acordo com 
a Lei nº 4677 de 23 de abril de 2015 e alterações.

Jaboticabal, 22 de abril de 2021.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

EXTRATOS

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
EXTRATO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2.021

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Na publicação do Diário Oficial do Estado de São Paulo, quarta-feira, 14 de Abril 
de 2021, página 268, e do Jornal A Gazeta, sábado, 17 de Abril de 2021, página. 2.

No Edital, onde se lê:
5.6. O prazo de implantação será de 10 (dez) dias a contar da data da assinatura 

do contrato.
Leia-se:
5.6. Os prazos de execução dos serviços de implantação dos sistemas deverão 

ser aqueles descritos no Anexo I (Termo de Referencia).
No Anexo I, onde se lê:
6.2.2 A contratada deverá realizar a conversão e importação do banco de dados 

relativo ao objeto do contrato 01/2017, cujo fornecedor é a empresa CSM CENTRAL 
DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA – EPP, CNPJ nº 60.245.487/0001-02.

Leia-se:
6.2.2 A contratada deverá realizar a conversão e importação do banco de dados 

relativo ao objeto do contrato 01/2017, cujo fornecedor é a empresa SMARAPD IN-
FORMATICA LTDA, CNPJ nº 50.735.505/0001-72.

As demais informações permanecem inalteradas.
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Diante da repercussão 
acerca da votação do pro-
jeto de revogação da Lei do 
programa “Tarifa Zero” e do 
Fundo Municipal de Trans-
porte e Trânsito Urbano, a 
Câmara Municipal de Ja-
boticabal esclarece a todos 
os cidadãos que qualquer 
publicação afi rmando que 
os vereadores se mostraram 
insensíveis às classes menos 
favorecidas, são falaciosas, 
mentirosas, conforme se 
descreve abaixo:

A Administração Muni-
cipal, na Legislatura ante-
rior, entendeu que deveria 
implantar em Jaboticabal o 
transporte público na mo-
dalidade popularmente co-
nhecida como “Tarifa Zero”.

No “Tarifa Zero”, os usu-
ários do sistema de trans-
porte púbico não pagavam 
pela tarifa para utilização 
do mesmo, sendo que o 
custo seria suportado por 
um Fundo que deveria re-
ceber recursos de diferentes 
origens.

Todavia, desde a implan-
tação do referido sistema, 
nenhum centavo foi de-
positado no citado fundo. 
Tanto que a Administração 

NOTA DE ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO
anterior não pagou um úni-
co centavo à empresa que 
estava, a partir de novem-
bro de 2020, atuando como 
concessionária do serviço 
de transporte público em 
nossa cidade.

A atual Administração 
municipal, após minuciosos 
estudos feitos pela Secreta-
ria Municipal de Negócios 
Jurídicos a respeito do cer-
tame licitatório realizado e 
do contrato administrativo 
celebrado, concluiu pela 
existência de diversas ile-
galidades, além da absoluta 
impossibilidade fi nancei-
ra de assumir o modelo de 
“Tarifa Zero” adotado pela 
administração anterior. Em 
decorrência, resolveu noti-
fi car previamente a empre-
sa Pitangueiras Transporte 
Leone LTDA, e, no dia 19 
de abril de 2021, rescindiu, 
unilateralmente, o respecti-
vo contrato administrativo 
celebrado com a referida 
empresa.

Se fosse mantido o mo-
delo “Tarifa Zero”, a Pre-
feitura Municipal perderia, 
inclusive, o valor mensal de 
R$ 146.290,25, ou seja, de 
R$ 1.755.483,20 ao ano, que 
recebe do Governo Estadu-

al como contrapartida do 
transporte escolar, aumen-
tando o impacto negativo 
nas contas públicas muni-
cipais.

Em atenção à obrigação 
Constitucional de realizar o 
transporte coletivo urbano, 
o município tem de reali-
zar novo certame licitató-
rio, precedido, inclusive, de 
uma contratação emergen-
cial, precisamente para que 
os cidadãos não continuem 
privados do referido trans-
porte.

Tendo decidido que não 
há a menor possibilidade 
fi nanceira de bancar o mo-
delo “Tarifa Zero”, fazia-se 
necessária a revogação das 
leis que implantaram no 
município, na legislatura 
anterior, a referida moda-
lidade, para que assim, pu-
desse realizar novo certame 
licitatório, inclusive a con-
tratação emergencial.

Assim, a Câmara Mu-
nicipal, analisando toda a 
argumentação e, sobretu-
do, toda a documentação 
apresentada pelo Poder 
Executivo demonstrando 
a absoluta impossibilidade 
de bancar o modelo “Tarifa 

Zero”, aprovou por 9 votos a 
3 a revogação das referidas 
leis. Sem estas revogações, 
repita-se, a Administração 
municipal só poderia rea-
lizar novo certame licitató-
rio, inclusive a contratação 
emergencial, no modelo 
“Tarifa Zero”, o qual, segun-
do por ela demonstrado, se 
mostrou fi nanceiramente 
inviável.

Importante lembrar, que 
o então candidato, e agora 
Prefeito, deixou, bem claro, 
em sua campanha eleitoral, 

que só continuaria com esse 
modelo de transporte cole-
tivo urbano se o mesmo se 
mostrasse fi nanceiramente 
viável, o que não ocorreu.

Foi justamente esse pro-
grama de governo que foi 
escolhido, democratica-
mente, pela maioria dos 
eleitores jaboticabalenses 
nas eleições municipais de 
15 de novembro de 2020.

Dessa forma, a Câmara 
Municipal de Jaboticabal 
reafi rma que qualquer pu-

blicação em contrário, afi r-
mando que os vereadores 
se mostraram insensíveis às 
classes menos favorecidas, 
são mentirosas. Como visto 
e, sobretudo, como acima 
demonstrado, a opção foi 
feita por quem é de direito, 
ou seja, pelo Poder Execu-
tivo, escolhido nas urnas 
para fazê-lo.

É o Poder Executivo, e 
não o Poder Legislativo, 
quem sabe o que tem ou o 
que não tem possibilidade 
de executar.

Jaboticabal avança e adere ao Sistema 
Detecta, do Governo do Estado

A Prefeitura de Jabo-
ticabal assinou na tar-
de de sexta-feira, 9, o 
convênio com o Siste-
ma Detecta, ferramenta 
do governo do Estado 
de SãoPaulo que permi-
te acesso exclusivo aos 
dados de interesse da 
segurança pública e de 

cooperação entre os ór-
gãos públicos.

O Detecta é uma ferra-
menta que emite alertas 
de situações de crimes e 
integra bancos de dados 
policiais e de outros ór-
gãos, como Registro Digi-
tal de Ocorrência (RDO), 
Instituto de Identificação 

(IIRGD), Sistema Ope-
racional da PM (SIOPM 
- 190), Infocrim, Sistema 
de Fotos Criminais (Fo-
tocrim), além de dados 
de veículos e de Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH) do Detran.

Segundo o prefeito, 
prof. Emerson Camargo, 

essa parceria será muito 
bem-vinda. “Sempre que 
conseguimos meios de 
tornar mais fácil o traba-
lho da Polícia Militar em 
nossa cidade e, por con-
sequência, garantir mais 
segurança para os mu-
nícipes, devemos come-
morar. Esse foi mais um 

passo importante para a 
segurança da nossa Jabo-
ticabal”, afirmou.

Para Lucas Ramos, se-
cretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, o 
convênio será importan-
tíssimo para garantir mais 
segurança pública a to-
dos: “é muito importante 
investir em segurança. O 
cidadão precisa sentir-se 
seguro e confortável para 
viver em Jaboticabal. É 
muito importante para os 
habitantes, mas também 
tenho certeza de que conta 
muito para atrair turistas. 
Sabemos que nesse mo-
mento estamos recebendo 
menos pessoas em nossa 
cidade, mas é preciso es-
tarmos preparados para 
quando essa fase passar. E 
vai passar. Essa segurança 
também terá um impac-
to muito positivo para o 
nosso comércio. A prefei-
tura tem trabalhado para 
resolver inúmeros proble-
mas e, logo no início des-
se ano, com 100 dias de 
governo, nos tranquiliza 
saber que temos parceiros 
importantes como, por 

exemplo, o FEJA (Fórum 
de Entidades de Jabotica-
bal), que desde a sua fun-
dação sempre trabalhou e 
apoiou muito essa cidade. 
Eles foram de extrema 
importância para que esse 
convênio se concretizas-
se”, comentou Lucas.

O sistema facilitará o 
trabalho policial em ati-
vidades operacionais e 
investigativas, garantindo 
mais agilidade no acesso 
e no cruzamento de in-
formações. Será possível, 
por exemplo, fazer buscas 
de um determinado nome 
e localizar em um mapa 
todas as ocorrências rela-
cionadas a ele, seja na Po-
lícia Militar, na Civil ou 
no Detran.

Um veículo que tenha 
passado nas proximida-
des de dois ou mais rou-
bos com dias ou semanas 
de diferença pode passar 
a ser acompanhado pelo 
sistema. Isso pode aconte-
cer mesmo que as vítimas 
não tenham reparado no 
veículo, mas os leitores de 
placa o tenham identifi-
cado no local.
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Deputado estadual Cezar (PSDB) 

Na tarde de segunda-
-feira, dia 19, o deputado 
estadual Cezar (PSDB) es-
teve em Jaboticabal para 
conversar com o prefei-
to e o vice-prefeito, Prof. 
Emerson Camargo e Nel-
son Gimenez, respectiva-
mente.

Em papo extremamente 
produtivo, o parlamentar 
questionou sobre as prin-

cipais demandas da cidade 
e aproveitou para estreitar 
o relacionamento com o 
município. Durante o ba-
te-papo, o prefeito pediu 
apoio ao deputado e rea-
firmou que a cidade de Ja-
boticabal sempre estará de 
portas abertas para todos 
que queiram ajudar o mu-
nicípio a se desenvolver.

Visita 
Jaboticabal
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APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL 
 

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 

Decreto de Utilidade Pública Federal nº 93.333 – 03/10/86 
Avenida Arthur Verri nº 191 - Nova Jaboticabal – Jaboticabal/SP - CEP 14.887-018 

Fone 16 3209-7777 e Celular 16 99964-5698 
CNPJ Nº 45.337.185/0001-62 

apaejal@terra.com.br / www.apaejaboticabal.com.br 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA  
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA APAE DE 

JABOTICABAL 
  
 
 
                        A Apae de Jaboticabal, com sede nesta cidade, na 
Avenida Arthur Verri, nº 191, bairro Nova Jaboticabal, através de sua 
Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente 
Sr. Celso Aparecido Cassiano, CONVOCA através do presente 
edital, todos os associados especiais e contribuintes para 
Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede da Apae, às 
16h em primeira convocação e às 17h em segunda convocação, no 
dia 31 de maio de 2021, com a seguinte ordem do dia: 
 
 
Ordinariamente: 
 
1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 

2020, em cumprimento ao disposto no artigo 23º, § 6º do Estatuto; 
 
2- Apreciação e aprovação das contas do exercício 2020, mediante 

parecer do Conselho Fiscal, em cumprimento ao disposto no 
artigo 23º, § 6º do Estatuto; 

 
 
Jaboticabal, 23 de abril de 2021. 
 
 
                                              ___________________________ 
                                                   Celso Aparecido Cassiano 
                                                              PRESIDENTE 

Quem pode se inscrever?
Poderão se inscrever pes-

soas maiores de 18 anos, 
que não tenham sido bolsis-
tas do programa há menos 
de 2 anos e que atendam 
aos seguintes requisitos:

1 -  Pessoa em situação 
de desemprego em período 
superior de 3 (três) meses e 
que não esteja recebendo o 
benefício de seguro-desem-
prego ou qualquer outro 
programa assistencial equi-
valente, como: Benefício 
de Prestação Continuada 
– BPC, aposentadoria por 
idade, rural, tempo de con-
tribuição e especial, pensão 
de qualquer natureza, auxí-
lio-doença, aposentadoria 
por invalidez, licença ma-
ternidade, dentre outros;

2 - Comprovar residên-
cia e residir/domiciliar em 
Jaboticabal há, pelo menos, 
2 (dois) anos, ininterrup-
tos; comprovando com pelo 
menos 2 (dois) documentos 
abaixo relacionados:

a) conta de consumo de 
água;

b) conta de consumo de 

A solicitação de credenciamento para ser bolsista do Programa 
Emergencial de Auxílio ao Desemprego (PEAD) será aberta no 
próximo dia 26, segunda-feira e seguirá até o dia 30 de abril

energia elétrica;
c) conta de telefone fixo 

ou móvel;
d) declaração de cadastro 

e frequência escolar dos fi-
lhos, CIAFs ou creches;

e) carnês de compra a 
crédito;

f) título de eleitor;
g) contrato de aluguel.
3 - Possuir Cadastro 

Único ativo atualizado até 
31/03/2021

4 -  Credenciamento de 
apenas 01 (um) beneficiá-
rio por núcleo familiar, o 
qual corresponde a unidade 
familiar formada por filhos, 
pais ou responsável legais, 
cônjuges e demais indiví-
duos com parentesco que 
formam o grupo domésti-
co, que vivem no mesmo 
núcleo familiar e se man-
tenham economicamente 
com a renda exclusiva dos 
próprios membros.

Como realizar a inscri-
ção?

De 26 a 30 de abril de 
2021, das 09h às 12h e das 
13h30 às 16h30 

Secretaria de Assistência 

e Desenvolvimento Social
Travessa Lauro Gonçal-

ves de Souza, 93, Centro, 
Jaboticabal/SP

Centros de Referência de 
Assistência Social

 CRAS 1
 Avenida Vitório Brendo-

lan, 201 – Jd. Grajaú
CRAS 2
Avenida Douglas Fogaça 

de Aguiar, 32 – Conjunto 
Habitacional Ulisses Gui-
marães

CRAS 3
Avenida José Marfará, 

160 – Parque 1º de Maio
Distritos de Lusitânia e 

Córrego Rico
Dia 28 de abril, as 08h às 

12h e das 13h às 16h
Lusitânia: CIAF José 

Francisco Nuno
Avenida Ângelo Ulian 

Filho, s/n
Córrego Rico: CIAF de 

Córrego Rico
Avenida Manoel Barbosa 

s/n.
O que preciso levar?
Para evitar a aglome-

ração e agilizar o atendi-
mento, solicitamos que os 

interessados levem a ficha 
cadastral preenchida e im-
pressa. Abaixo o link para 

acessar a ficha:
http://www.jaboticabal.

sp.gov.br/inscricoes-para-

-o-pead2021

Mudanças de atitude na Administração Pública pode salvar vidas

Estamos vivendo o pior mo-
mento no Brasil desde o inicio 
da pandemia. Temos milhões 
de pessoas ficando desempre-
gadas e consequentemente sem 
o sustento para suas famílias. 
Em Jaboticabal além dos esfor-
ços do Serviço de Assistência 
Social Municipal, as entidades 
representativas de classes se 
desdobram a cada semana para 
manter ações de ajuda humani-
tária com a doação de cestas bá-
sicas às famílias necessitadas.

A informação é de que há 
8.000 pedidos de cestas bási-
cas para as famílias. Se consi-
derarmos que cada família tem 
em média 03(três) integrantes 
chega-se ao número de 24.000 
pessoas que estão em estado de 
necessidade vivendo na linha 
da miséria. 

As entidades representativas 
de classe e a Prefeitura tem se 
esforçado ao extremo para que 
estas famílias recebam os pro-
dutos de subsistência com regu-
laridade.

Em alguns lugares não ape-
nas se distribui cestas básicas, 
mas a distribuição de marmitas 
diárias para aplacar a fome das 
pessoas. Tivemos o relato emo-
cionado do Prefeito de Apare-
cida do Norte pedindo socorro 
ao Governo Estadual e Federal 
pois a fonte de renda de seus 
habitantes voltado para o tu-
rismo zerou, “Tenho gente me 
pedindo cesta básica para não 
passar fomes” Disse ele que os 
pedidos vem de pessoas que co-
bertos de vergonha não conse-
guem afastar a necessidade que 
tem da comida e da ajuda”.

O problema é que as pessoas 
que outrora contribuíam com a 
doação de alimentos, agora es-
tão diminuindo a ajuda, mesmo 
porque, muitas estão na linha 
que delimita a necessidade dos 
outros e a necessidade própria. 
Aliado a esta dificuldade temos 
que enfrentar no Brasil ações 
absurdas como o projeto do 
Prefeito de Curitiba que levou 
em seu escopo a proibição de 
ser efetuadas as doações aos 
moradores de ruas, determi-

P/ João Martins Neto

nando que apenas a Prefeitu-
ra poderia fazer tal trabalho. 
Determinou até multa, mas 
evidentemente, por pressão da 
sociedade desistiu e alterou o 
texto original da lei.

 O comércio está pagando 
um preço muito alto em vista 
das restrições impostas pelo 
Governo Estadual e Municipal. 
O Estado de São Paulo está na 
fase vermelha e o reflexo está 
estampado nas lojas que fecha-
ram e estão por fechar suas por-
tas. Algumas empresas não vol-
tarão mais a abrir e outras estão 
indo embora. A empresa LG do 
Brasil encerrou sua produção e 
fechou sua fábrica de Taubaté, 
no interior de São Paulo. A em-
presa terá a linha de fabricação 
transferida para Manaus. Não 
suportou a carga tributária e 
aumento de 10% de ICMS es-
tabelecido pelo Governador do 
Estado de São Paulo. Com isso, 
a fábrica paulista será fechada, 
resultando na demissão de, ao 
menos, 700 funcionários, mui-
tos deles terceirizados. 

Outra discussão que está 
criando corpo é sobre o trata-
mento imediato tão repudiado 
pelos Governos Estaduais e por 
muitos Prefeitos. Certamente a 
falta de olhar holístico sobre a 
situação da pandemia tem cau-
sado a perda de muitas vidas. 
Muita gente está perdendo a 
oportunidade de sobreviver pela 
resistência de muitos Governos 
e prefeitos ao tratamento ime-
diato. Dizem que seguem as 
orientações do Médico e que 
estes têm a responsabilidade de 
administrar e escolher o proce-
dimento a ser adotado. Em pri-
meiro lugar a Administração do 
Município é do Prefeito. É a ele 
que cabe escolher o corpo clí-
nico que é favorável ou não ao 
tratamento clínico imediato. Se 
há contrato para ser cumprido 
de um lado há perdas de vidas 
de outro. O que é mais relevante 
e valioso? Muitos Governadores 
e Prefeitos levarão nas costas o 
peso da culpa por não ter dado 
uma chance de vida às muitas 
pessoas que estão morrendo pri-
vadas do tratamento imediato.

Temos um exemplo bem pró-
ximo que pode ajudar a repen-
sar as ações da Administração 
Pública Municipal. Na cidade 
de Taiuva; especificamente, no 
CENTRO DE DETENÇÃO 
PROVISÓRIA em relatório 
emitido por aquela instituição 
demonstra que o procedimento 
diário de prevenção e o trata-
mento imediato revelou ter re-

sultados positivos.
 A Unidade Prisional de 

Taiuva SP (CDP) possui uma 
população carcerária de 899 
detentos, e desde o início da 
Pandemia houve 22 servidores 
e 95 detentos contaminados 
com o vírus, todos tiveram sin-
tomas leves ou ficaram assinto-
máticos, atualmente há 8 (oito) 
presos diagnosticados com o 
Vírus COVID-19, e 4 (quatro) 
servidores. A informação é que 
todas as medidas constantes no 
Protocolo emitido pela Secre-
taria de Estado da Saúde, por 
meio do Plano de Contingência 
do Departamento Penitenciário 
Nacional (DEPEN), bem como 
pelo Comitê Gestão de Crise 
- COVID-19 instituído no âm-
bito desta Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária, a nota 
técnica nº 04/2020 da ANVISA 
e os planos de contingência ela-
borados pela Coordenadoria de 
Saúde do Sistema Penitenciário 
foram observadas.

O que chama a atenção são 
os procedimentos que eviden-
temente são acompanhados e 
determinados por médico apon-
tando que os procedimentos se 
igualam ao tratamento imedia-
to, e tem sido responsável pelo 
sucesso na prevenção e comba-
te ao contágio, eis que nenhuma 
morte e nenhum paciente pas-
sou para o estado grave desde o 
início da pandemia:

1) Há prestação de as-
sistência diariamente a todos 
os custodiados pela equipe de 
Saúde da unidade, sendo que, 
se for detectado algum preso 
com sintomas gripais, este é 
encaminhado ao setor de Saúde 
para atendimento e realização 
de exames se for o caso, bem 
como isolamento por 14(qua-
torze) dias; aliado à disponibi-
lização de máscaras faciais para 
todos os custodiados; 

2) Aferição de tempera-
tura em todas as pessoas que for 
adentrar à unidade; 

3) Higienização de calça-
dos e viaturas com utilização de 
hipoclorito de sódio; 

4) Disponibilização de 
máscaras faciais, álcool gel e 
sabonete líquido para todos os 
setores, especialmente no setor 
de Portaria com a instalação de 
um totem; 

5) Isolamento por 14 
(quatorze) dias dos custodiados 
que forem incluídos no presídio 
para, posteriormente e se não 
apresentarem sintomas serem 
alocados nos outros pavilhões 
habitacionais; 

6) Isolamento de todos os 
detentos que apresentar sinto-
mas gripais; 

7) Afastamento compul-
sório de todos os servidores que 
apresentarem sintomas gripais; 

8) Orientação por parte 
da equipe de Saúde para toda a 
população carcerária no senti-
do da correta higienização das 
mãos, celas e pavilhões, assim 
como o correto uso de másca-
ras entre outros programas de 
incentivos, certo de que se in-
tensificou a disponibilização de 
produtos de higiene coletiva e 
individual para todos os custo-
diados e servidores. (Relatório 
fornecido pelo CDP a comissão 
de segurança e direito da cida-
dania da OAB/SP – 6 subseção 
de Jaboticabal SP)

A informação é que a uni-
dade além de todas as medidas 
acima relacionadas, a fim de 
combater a disseminação da 
referida doença, intensificou as 

medidas de higiene e sanitiza-
ção nebulizando periodicamen-
te todas as áreas do estabeleci-
mento.

Desta forma, se não houves-
se as práticas e ações imediatas, 
certamente os resultados na 
população carcerária seria bem 
diferente. Muitas mortes. Ima-
gine o contágio dentro de um 
presidio em que estão alojados 
cerca de 900 presos.

O tratamento imediato não 
se trata de fornecimento de kit 
de remédios (Kit Covid como é 
conhecido popularmente) mas 
ocorre através de avaliação mé-

dica em administrar medicação 
especifica para aquela fase da 
doença e por meio de monito-
ramento a cada 02(dois) dias 
acompanhar o paciente e a evo-
lução do tratamento. Tais ações 
podem amenizar os sintomas e 
evitar a evolução para a interna-
ção, o que sobrecarrega o siste-
ma de saúde.

Estes cuidados podem servir 
de orientações, estudo e labora-
tório para que nossos governan-
tes tomem atitudes que reverte-
rão em vida a população que 
tantos problemas já enfrenta 
com a pandemia.   
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Período:

C.N.P.J.:

Empresa:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL

01/01/2020 - 31/12/2020

0001

0001

Folha:

Número livro:45.337.185/0001-62

SUPERAVIT / DEFICITPATRIMÔNIO SOCIAL

ACUMULADOS

TotalPatrimônio Social Déficit do

Exercícios

2.443.987,65Saldo em 31/12/2019 2.728.947,52 -284.959,87

-176.076,62Défici do Exercício -176.076,62

0,00Absorção Superavit / Déficit -284.959,87 284.959,87

2.267.911,03Saldo em 31/12/2020 2.443.987,65 -176.076,62

JABOTICABAL, 31 de Dezembro de 2020

_______________________________________ ______________________________________

CELSO APARECIDO CASSIANO HELIO CESAR VIEIRA DA COSTA

PRESIDENTE TESOUREIRO

CPF: 833.672.688-87 122.433.518-03

_______________________________________ _______________________________________

PLINIO SERGIO VOLPE RICARDO BELLODI BUENO

CONSELHEIRO FISCAL CONSELHEIRO FISCAL

264.978.758-91 058.959.518-05

________________________________________ _______________________________________

RITA DE CASSIA BELLODI ARROBAS MARTINS ANTONIO CARLOS IJANC

CONSELHEIRO FISCAL Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065569/O-0

088.985.268-57 CPF: 282.035.938-87

Número livro:

Empresa: Folha: 0001

0001

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL

C.N.P.J.: 45.337.185/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Saldo AtualDescrição

4.661.610,80RECEITA BRUTA

4.661.610,80RECEITA LÍQUIDA

                                        

4.661.610,80SUPERAVIT BRUTO

                                        

(1.704.101,43)DESPESAS OPERACIONAIS

                                        

(1.703.347,75)DESPESAS GERAIS

(753,68)DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS

(4.198.533,91)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

(15.861,20)DESPESAS FINANCEIRAS

26.638,31RECEITAS FINANCEIRAS

1.054.284,20OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

(175.963,23)RESULTADO OPERACIONAL

                                        

(113,39)DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

(176.076,62)RESULTADO ANTES DO IR E CSL

                                        

(176.076,62)DÉFICIT DO EXERCÍCIO

_______________________________________
CELSO APARECIDO CASSIANO
PRESIDENTE
CPF: 833.672.688-87

_______________________________________
PLINIO SERGIO VOLPE
CONSELHEIRO FISCAL
264.978.758-91

________________________________________
RITA DE CASSIA BELLODI ARROBAS MARTINS
CONSELHEIRO FISCAL
088.985.268-57

______________________________________
HELIO CESAR VIEIRA DA COSTA
TESOUREIRO
122.433.518-03

_______________________________________
RICARDO BELLODI BUENO
CONSELHEIRO FISCAL
058.959.518-05

_______________________________________
ANTONIO CARLOS IJANC
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP065569/O-0
CPF: 282.035.938-87

JABOTICABAL, 31 de Dezembro de 2020

Sistema licenciado para HELIJA - ORGANIZACAO CONTABIL S/S

I-CONTEXTO OPERACIONAL
NOTA 01 - OBJETIVOS CONSTANTES DE SEU ESTATUTO

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jaboticabal, associação civil, de direito privado e natureza socioassistencial, sem fins econômicos, 
com duração indeterminada, completará 50 anos de existência, dedicando-se à Missão Institucional de promover qualidade de vida das 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 garantia e defesa de direitos.

Regida por Estatuto Social próprio que evidencia suas características, regras relativas ao funcionamento, direitos e deveres dos associados, atribuições dos cargos 
deliberativos executivos e fiscais, objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social e escrituração de acordo com os Princípios 
Fundamentais e Normas Brasileiras de Contabilidade; a APAE de Jaboticabal teve um ano de 2020 ainda mais desafiador.

No mês de fevereiro, a Portaria nº 188 do Ministério da Saúde declarou estado de emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decor-
rência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, que foi elevada ao estado de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde, sendo que em meados de março, 
foi publicada uma série de atos administrativos de competência dos Poderes Executivos Federal, Estadual e Municipal; adotando-se medidas de caráter temporário e 
emergencial, de prevenção ao contágio pela Covid-19.

A APAE de Jaboticabal acompanhou atentamente a estes atos administrativos publicados no decorrer do exercício de 2020, readequou os serviços prestados se-
guindo normativas trabalhistas, preventivas, higienizantes e restritivas com substituição dos atendimentos presenciais por formas remotas, conforme recomendações 
dos protocolos do Ministério da Saúde, das Secretarias de Educação e de Desenvolvimento Social Estadual e do próprio Município.

Assim, elaborou o Plano de Contingência Contra o Coronavírus e adotou Medidas de Contenção de Danos, salvaguardando a saúde das pessoas com deficiência 
atendidas, de suas famílias e dos profissionais envolvidos na prestação de serviços, garantindo o acesso do público aos atendimentos especializados, às informações 
e orientações pertinentes, inclusive em relação às novas demandas trazidas pela Pandemia e os encaminhamentos devidos; privando pela atenção integral à Pessoa 
com Deficiência e pelo trabalho em rede.

Dando continuidade ao aprimoramento de sua Gestão Administrativa, esta organização criou estratégias de desenvolvimento social, tecnológico e econômico que 
garantissem a execução dos Objetos pactuados de interesse mútuo e recíproco em relação à Gestão Pública, inclusive gerando os recursos cabíveis à complementação 
das demandas multidimensionais que envolvem o público atendido, materializando os pressupostos das políticas públicas no atendimento aos usuários, possibilitando 
o alcance de resultados tangíveis como o de números de pessoas atendidas ou de intervenções/procedimentos realizados ou ainda econômicos, e intangíveis, como a 
melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiências.

Atuando na intersetorialidade de políticas sociais básicas, particularmente de Saúde, Educação e de Assistência Social; prestou serviços de modo planejado, per-
manente, contínuo e com total gratuidade aos seus beneficiários; atendeu a 695 pessoas, compatibilizando-se às Metas estabelecidas no Plano de Ação “Autonomia e 
Participação Social” e nos Contratos de Parcerias pactuados com os entes governamentais, inclusive realizando ajustes nos Planos de Aplicação, com o consentimento 
dos órgãos gestores públicos.

Na área de Assistência Social, o trabalho continuado visou a Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência e Promoção de sua Inclusão à Vida
Comunitária, através da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. Na área de Educação, promoveu o acesso de pessoas com deficiência à Edu-

cação Básica, nas modalidades de Educação Especial e de Educação Especial para o Trabalho. E na área de Saúde, voltou-se à
Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência.
A gama de serviços especializados nas áreas de Educação e de Assistência Social é de âmbito local e regional, estendendo-os aos municípios vizinhos de Guariba 

e Barrinha. Já na área de Saúde, particularmente, o CER - Centro Especializado em Reabilitação Física e intelectual, atendeu aos municípios já citados e a Pradópolis, 
Pontal, Dumont, Pitangueiras, Sertãozinho e Monte Alto.

Quanto aos desafios vivenciados destacaram-se as complexas demandas trazidas pelo público beneficiário direto das ações e por suas famílias, principalmente 
no que se reporta às questões sociais e de saúde, exigindo o aprimoramento das intervenções, a adequação do espaço físico e a articulação com serviços de políticas 
afins; e as demandas financeiras que se avantajaram em relação ao controle dos riscos de contaminação e transmissibilidade da Covid-19, embora os recursos públicos 
tenham sido aplicados integralmente na execução de ações intersetoriais para o atendimento das necessidades do contingente populacional vulnerabilizado pessoal 
ou socialmente pela condição da deficiência, foram insuficientes .

Baseando-se em valores de respeito à diversidade humana, de solidariedade e de igualdade de direitos; e em princípios de impessoalidade, moralidade, publici-
dade, economicidade e transparência; contrária a qualquer forma de discriminação; esta organização social manteve seus esforços para melhor atender as dimensões 
do cotidiano de pessoas com deficiência, na perspectiva da autonomia, da emancipação e da garantia de direitos destes cidadãos.

Executando ações relacionadas à prevenção, à habilitação e reabilitação, ao trabalho, ao esporte/cultura/lazer, aos estudos e pesquisas, e à defesa e garantia de 
direitos; destacou-se:

Área de Assistência Social
Proteção Social Especial de Média Complexidade - Execução do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiências, Idosos e suas Famílias.
- Modalidade de Centro Dia - Atendimento a 90 pessoas com deficiências acima de 30 anos, diariamente, por um período ou em período integral.
- Escola de Família - Realização de 02 encontros, atendendo a 23 famílias.
- Grupo de Famílias (Apoio Sociofamiliar) - Realização de 07 encontros.
- Grupo de Irmãos - Realização de 01 encontro com a participação de 15 pessoas.
- Inclusão no Mercado de Trabalho - Inserção de 04 pessoas com deficiência.
- Diagnóstico Sociofamiliar e Econômico - Realização de 18 Diagnósticos e atualização de 102
- Entrevista Social com Famílias - 02 realizadas.
- Visita Domiciliar - 116 realizadas.
- Intervenção Individual à Família - Atendimento a 214 famílias, perfazendo 220 atendimentos presenciais e 995 contatos telefônicos.
- Encaminhamento à Rede de Serviços Socioassistenciais e Afins - 14 famílias encaminhadas e 40 articulações com o serviço.
- Encaminhamentos aos Órgãos Relativos ao Sistema de Garantia de Direitos (SGD) - 03 famílias e 38 articulações e 07 participações em reuniões
com órgãos relacionados ao SGD.
- Encaminhamentos para o recebimento do BPC - Benefício de Prestação Continuada - 05 famílias.
- Assessoria Jurídica - 92 realizações.
- Defesa de Direitos - 15 participações em Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS e 10 participações em Reuniões
Ordinárias e Extraordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Jaboticabal, tanto presencial como online.
Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Execução do Serviço de Acolhimento Institucional - Modalidade de Residência Inclusiva - “Casa de Esther” -
- Cumpriu a Meta de atender 10 pessoas com deficiências, maiores de 18 anos de idade, com vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos, sem
diferenciação por questão de gênero e sem condições de autossustentabilidade, de modo ininterrupto.
- Desenvolvimento da Autonomia Superior a 70% quanto a Atividades de Autocuidados - 08 usuários, a Comunicação - 08 usuários e ao Uso e
Controle dos Ambientes - 06 usuários
- Escuta Qualificada - 245 registros.
- Inserção de Usuário na Comunidade - 29 inserções (anterior à Pandemia).

- Inclusão de Usuário em Escola Especial - 03 usuários.
- Inclusão de Usuário em Serviços Socioassistenciais - 04 usuários.
- Inclusão de Usuário no Mercado de Trabalho - 01 usuário permaneceu inserido.
- Encaminhamento de Usuários para Curso Semiprofissionalizante - 05 encaminhamentos.
- Encaminhamentos de Usuários para Serviços de Saúde - 471 encaminhamentos.
- Articulações com Órgãos do Sistema de Garantia de Direitos - 03 articulações com as várias instâncias de Garantia de Direitos.
- Articulações com a Rede de Serviços Socioassistenciais do município - 06 articulações.
- Fortalecimento de Vínculos entre Usuários e Famílias Extensas - 155 intervenções favorecendo o fortalecimento de vínculos.

Área de Educação
Modalidade de Educação Especial
a) Educação Infantil (4 a 5 anos e 11 meses de idade)
- Atendimento a 06 alunos, com deficiência e necessidade de apoio extensivo/pervasivo e/ou substancial.
b) Nível Ensino Fundamental
- Séries Iniciais (6 a 15 anos) - Atendimento a 41 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo.
- Socioeducacional (acima dos 15 anos) - Atendimento a 69 alunos com deficiência, com necessidade de apoio extensivo/pervasivo.
c) Atendimento Educacional Especializado - AEE
- Educação Infantil - Atendimento a 32 alunos com deficiência, matriculados na rede comum de ensino, em regime de contraturno escolar.
- Ensino Fundamental - Atendimento a 83 alunos com deficiência, matriculados na rede comum de ensino, em regime de contraturno escolar.
- Avaliação Pedagógica Especializada ou Triagens - 29 avaliações realizadas.
- Atendimento Pedagógico Especializado - Estimativa de 4.163 atendimentos realizados.
Modalidade de Educação Especial para o Trabalho
- Educação Especial para o Trabalho - Atendimento a 28 alunos com deficiência em preparação para o Trabalho.

Área de Saúde
Número Total de Pessoas Atendidas - 695 clientes.
a) Não permaneceram no Serviço - 114 pacientes, devido a Inelegibilidade, Falecimentos, Encaminhamento para outros Serviços da Rede para
Manutenção, Desistências e Transferências.
b) Elegíveis que permanecem nos Serviços - Total de 581 pacientes, sendo:
- Atendimento Especializado às Crianças de 0 a 06 Anos de Idade com Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor - Atendimento a 31 pacientes -
totalizando 1.262 procedimentos.
- Atendimento Neurossensorial - Atendimento a 249 pacientes - totalizando 9.294 procedimentos.
- Atendimento em Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual/CER II - Atendimento a 301 clientes SUS - totalizando 8.090 procedimentos, além 

de 57 Inelegíveis, 34 Desligados e 02 em Processo de Triagem.
c) Altas dos Atendimentos Especializados - 00 pacientes.
Para a execução dos Serviços acima citados, a APAE de Jaboticabal, se responsabilizou pelo gerenciamento administrativo e financeiro do recurso
recebido, realizando:
- Manutenção e incremento das Provisões necessárias ao funcionamento dos serviços como de infraestrutura, dos recursos materiais de custeio e
permanentes e de capital humano;
- Pagamento de Encargos Trabalhistas, Previdenciários e Tributários decorrentes da execução destes serviços e pelos demais ônus incidentes;
- Ajustes em Planos de Trabalho, relacionados à Aplicação do Recurso Financeiro, em decorrência das medidas de contenção de danos adotadas;
- Prestações de Contas tempestivamente, de forma física e virtual; além de sua guarda;
- Encaminhamento de Relatórios de Acompanhamento dos Serviços executados;
- Divulgação das ações em sítio eletrônico;
- Capacitação Profissional;
- Realização de campanhas e eventos (Lives, Dia de Doar) para a Captação de Recursos próprios;
- Articulação com Gestores Públicos mediante qualquer espécie de intercorrências no período.
Com a finalidade de garantir a participação na vida institucional do público alvo das ações desenvolvidas pelos diferentes serviços e de suas famílias a APAE 

de Jaboticabal aplicou Pesquisa sobre a Qualidade dos Serviços e a Satisfação dos Usuários, onde constatou a inexistência de avaliações que desabonassem os 
atendimentos especializados prestados, materializando o objetivo maior de gerar impactos positivos na vida de pessoas com deficiência.

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 da 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 2020 e recebidas em 2021. 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 31/12/2020 é de R$ 2.443.987,65

NOTA 07 - OS VALORES DAS DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS E OU PESSOAS JURÍDICAS.
Física: R$ 580.748,19
Jurídica: R$ 36.340,00
Serviço Voluntário: R$ 111.980,00

NOTA 08 - OS VALORES DAS PARCERIAS E CONVÊNIO RECEBIDOS DO PODER PÚBLICO.
Recursos recebidos do poder público:
Federal R$ 2.421.082,43;
Estadual R$ 647.954,96;
Municipal R$ 565.285,50.
Recurso a receber do poder público:
Federal R$ 368.929,71;
Estadual R$ 14.259,25;
Municipal R$ 27.010,76.

NOTA 09 - OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUA FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM 
SEU ESTATUTO SOCIAL DEMONSTRADO PELA SUA DESPESA EM INVESTIMENTO PATRIMONIAIS.

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com o seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e 
Investimentos Patrimoniais.

NOTA 10 - AS CONTAS CONTÁBEIS SÃO REGISTRADAS AS GRATUIDADES OFERECIDAS QUE ESTÃO RESPALDADAS EM DOCUMEN-
TAÇÃO HÁBIL E RESPECTIVAS PLANILHAS DE APURAÇÃO. É INFORMADA DE MANEIRA SEGREGADA AS GRATUIDADES CONSEDIDAS 
POR ÁREA DE ATUAÇÃO.

* AREA ASSISTÊNCIA SOCIAL       R$ 1.212.522,64
- Proteção Social Especial - Média Complexidade - Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e Suas Famílias
CONTA    NOME DO CONVÊNIO/DESPESA    VALOR
4.1.01.001   PAC/FEDERAL     R$ 116.467,45
4.1.01.003   SUBVENÇÃO - COMCRIAJA    R$ 28.866,00
4.1.01.010   TERMO DE COLABORAÇÃO - SPSEMC   R$ 111.112,26
4.1.01.012   PROJETO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS APAES   R$ 20.041,96

- Proteção Social Especial - Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento - Institucional (Residencia Inclusiva)

CONTA    NOME DO CONVÊNIO/DESPESA    VALOR
4.1.01.004   CONVENIO P.M. JABOTICABAL    R$ 170.233,40
4.1.01.005   SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  R$ 108.655,66
4.1.01.006   SECREATARIA ESTADUAL DESEVOLVIMENTO SOCIAL  R$ 60.003,57
4.1.01.011   SECR. MUNIC. ASSIST. DESENV. SOCIAL - P.M. JAB.  R$ 20.006,09
4.1.01.015   SECR. MUNIC. ASSIST. DESENV. SOCIAL - P.M. JAB.  R$ 20.000,00
Contrapartida da Entidade para Àrea de Assistencial Social – Alta complexidade
4.2.01.014   RECURSO PRÓPRIO     R$ 37.272,12
Contrapartida da Entidade para Àrea de Assistencial Social
4.2.01.001
ao    Recurso Próprio     R$ 519.864,13
4.2.01.100
* AREA SAÚDE R$     2.416.163,64

- Atendimento Especializado em Saúde às Crianças de 0 a 6 anos de idade com atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor
CONTA    NOME DO CONVÊNIO/DESPESA    VALOR
4.01.02.001   CONVÊNIO - SUS JABOTICABAL    R$ 92.999,88
- Serviço de Habilitação e Reabilitação Física e Intelectual
CONTA    NOME DO CONVÊNIO/DESPESA    VALOR
4.1.02.100   CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO   R$ 1.816.029,35
- Serviço de Habilitação e Reabilitação à Pessoa com Defiência Intelectual, Multipla e com Transtorno do Espectro Autista
CONTA    NOME DO CONVÊNIO/DESPESA    VALOR
4.1.02.002   PROGRAMA NEUROSENSORIAL - T.A. - T.C. 03/2020  R$ 149.370,44
4.1.02.200   PROGRAMA NEUROSENSORIAL    R$ 308.069,98
Contrapartida da Entidade para Àrea de Saúde
4.2.02.001 RECURSO PRÓPRIO R$ 49.693,99
* AREA EDUCAÇÃO    R$ 1.333.666,80

Modalidade de Educação Especial e Educação Especial para o Trabalho:
- Atendimento Pedagógico de Alunos com Deficiência Intelectual, Defiência Multipla e Transtorno do Espectro Autista
CONTA    NOME DO CONVÊNIO/DESPESA    VALOR
4.1.03.001   CONVÊNIO SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO  R$ 491.672,37
4.1.03.004   CONVÊNIO PDDE     R$ 9.355,54
- Atendimento Educacional Especializado - AEE
CONTA    NOME DO CONVÊNIO/DESPESA    VALOR
4.1.03.002   CONVÊNIO P.M. JABOTICABAL - NAEE   R$ 396.000,00
- Atendimento Educacional às Pessoas com Defiência
CONTA    NOME DO CONVÊNIO/DESPESA    VALOR
4.1.03.003   CONVÊNIO P.M. JABOTICABAL - NEMS   R$ 60.903,18
4.1.03.005   SUBVENÇÃO - P.M. GUARIBA    R$ 179.212,77
4.1.03.007   SUBVENÇÃO - P.M. BARRINHA    R$ 39.301,80
Contrapartida da Entidade para Àrea de Educação
4.2.03.001   RECURSO PRÓPRIO     R$ 157.221,14

TOTAL DA GRATUIDADE   R$ 4.962.353,08

NOTA 11 - A Organização Social oferta serviço na perspectiva da autonomia e garantia de direitos, de forma continuada, permanente e planejada, sem discri-
minação, desenvolvendo um conjunto articulado de ações que envolvem diversas politicas públicas, entre elas saúde, educação e assistência social; sem qualquer 
exigência de contraprestação por parte de seus usuários ou famílias.

NOTA 12 - OS VALORES DAS ISENÇÕES USUFRUIDAS DA SEGUINTE FORMA:
a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R$ 865.637,47
b) Pis sobre folha de pagamento = R$ 33.943,01

Empresa: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL Folha: 0005 
CNPJ: 45.337.185/0001-62 Número livro: 0001 
Insc. Junta Comercial: [Valor não disponível] Data:  Emissão: 23/04/2021 
  Hora: 19:12:02 
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Câmara de Jaboticabal aprova dois 
projetos e um é rejeitado

O plenário da Câmara 
Municipal de Jaboticabal 
aprovou na segunda-feira 
(19/04), em sessão ordiná-
ria, o projeto que proíbe o 
oferecimento de animais vi-
vos como brindes, promo-
ção ou sorteios em eventos 
públicos e privados. A ma-
téria, pautada originalmen-
te na Ordem do Dia, rece-
beu aprovação unânime e 
agora segue para sanção ou 
veto do prefeito municipal, 
Prof. Emerson Camargo 
(PATRI).

Conforme a proposta 
legislativa (Projeto de Lei 
nº 15/2021) apresentada 
pela vereadora Val Barbieri 
(PRTB), fica proibida a dis-
tribuição de quaisquer ani-
mais, sadios, enfermos ou 
portadores de má formação 
anatômica ou deficiência fi-
siológica, a título de brinde, 

promoção ou sorteio, em 
eventos públicos e privados 
de qualquer natureza, assim 
como nas redes sociais. A 
multa para quem infringir 
a lei será de 10 UFESP’s, 
que atualmente equivale a 
R$ 290,90. O valor será do-
brado a cada reincidência, 
progressivamente. Caso a 
infração seja cometida por 
uma empresa com ou sem 
fins lucrativos, tendo acu-
mulado três autuações, terá 
o alvará de funcionamento 
suspenso. O encaminha-
mento de animais a ter-
ceiros, por meio de feiras, 
campanhas ou outras for-
mas de doação ou adoção, 
segue permitido.

Já o projeto que revogava 
o Título de Cidadão Jabo-
ticabalense ao Governador 
João Dória Junior (Projeto 
de Decreto Legislativo nº 

01/2021), honraria conce-
dia pelo Decreto Legisla-
tivo nº 731, de 18 de julho 
de 2019, acabou rejeitado 
por maioria, portanto, se-
gue valendo. Votaram favo-
ráveis à revogação o autor 
do projeto Pepa Servidone 
(DEM), e as vereadoras Val 
Barbieri (PRTB) e Professo-
ra Paula (PT).

NOVA COMISSÃO 
PERMANENTE – Du-
rante o expediente da ses-
são ordinária, a presidente 
da Casa, Renata Assirati 
(PSC), anunciou a forma-
ção da nova comissão per-
manente da Câmara: a Co-
missão de Meio Ambiente e 
Proteção Animal (aprovada 
na sessão do dia 5 de abril 
de 2021). A comissão terá 
como presidente a verea-
dora Val Barbieri (PRTB) 
e os vereadores membros 

Daniel Rodrigues (PSDB) e 
Ronaldinho (PATRI), e será 
responsável por analisar o 
mérito de projetos protoco-
lados na Casa relacionados 
à temática Meio Ambiente e 
Proteção Animal.

TRANSPORTE PÚBLI-
CO - O grande debate da 
noite ficou por conta do 
transporte público em Ja-
boticabal. Durante o expe-
diente da sessão, os verea-
dores votaram e rejeitaram 
por unanimidade a criação 
de uma comissão proces-
sante contra o prefeito mu-
nicipal, Prof. Emerson Ca-
margo, solicitada por meio 
de uma representação feita 
ao Legislativo pela empresa 
prestadora do serviço Pi-
tangueiras Transporte Le-
one LTDA. Parlamentares 
favoráveis ao arquivamento 
da representação, entende-
ram que não há dolo nem 
crime de responsabilidade 
por parte do prefeito. Os 
vereadores defenderam que 
o Poder Judiciário é o palco 
fundamental para dirimir 
problemas de perdas ou da-
nos, ou reparação, e que a 
aceitação ou não da repre-
sentação não iria interferir 
na prestação do serviço, 
uma vez que o contrato 
já teria sido rompido pela 
prefeitura na segunda-feira 
(19/04). Os vereadores ain-
da apontaram que a prefei-
tura deve dar início a uma 
licitação emergencial para o 
retorno do serviço de trans-
porte público no municí-
pio. A representação segue 

para arquivo. A íntegra da 
discussão está disponível na 
WEBTV da Câmara.

INCLUSÃO - Já na Or-
dem do Dia, momento em 
que os parlamentares efeti-
vamente discutem e votam 
os projetos pautados para a 
sessão, o transporte público 
voltou à cena. Isso porque, 
o Projeto de Lei nº 29/2021, 
de autoria do Poder Execu-
tivo, pedindo a revogação 
do Fundo Municipal de 
Transporte e Trânsito Urba-
no (Lei nº 5038/2019), e do 
programa Tarifa Zero (Lei 
nº 5039/2019), foi incluído 
para votação após aprova-
ção por maioria do pedido 
de urgência feito pelo Po-
der Executivo, dispensando 
o projeto de tramitação nas 
comissões permanentes da 
Casa.

O Executivo defendeu 
nos motivos que “o sistema 
de transporte coletivo de 
passageiros urbano de Ja-
boticabal necessita de uma 
ampla revisão ou até mes-
mo formulação... o progra-
ma Tarifa Zero teria como 
fonte de custeio o Fundo 
Municipal de Transporte 
Urbano – FMTU... por ou-
tro lado, a Secretaria da Fa-
zenda afirma que o FMTU 
não recebeu nenhuma re-
ceita prevista para sua fi-
nalidade, não havendo, dis-
ponibilidade financeira na 
conta bancária” específica 
do FMTU.

Por nove votos a três (a 
presidente só votaria em 
caso de empate), a matéria 

foi aprovada por maioria 
em 1ª discussão e votação. 
Votaram favoráveis: Profes-
sor Jonas (Republicanos), 
Ronaldinho (PATRI), Dr. 
Edu Fenerich (MDB), Dr. 
Mauro Cenço (Podemos), 
Gregório Casagrande (So-
lidariedade), Daniel Rodri-
gues (PSDB), Paulo Hen-
rique Advogado (PATRI), 
Gilberto de Faria (MDB) e 
Val Barbieri (PRTB). Foram 
contrários Pepa Servidone 
(DEM), Dra. Andrea De-
legada (PSC) e Professo-
ra Paula (PT). Vereadores 
contrários às revogações 
alegaram falta de infor-
mação por parte do Poder 
Executivo para um debate 
e análise mais profunda. Já 
os favoráveis defenderam 
que não há como o Poder 
Público oferecer transpor-
te totalmente gratuito, mas 
sim, oferecer a prestação do 
serviço a preço justo.

Com a aprovação por 
maioria, a matéria precisou 
ser submetida à votação em 
2º turno, em sessão extra-
ordinária, convocada pela 
presidente da Casa na sequ-
ência da sessão ordinária. 
O projeto acabou aprovado 
por maioria, com mesmo 
resultado da 1ª votação, 
colocando fim ao FMTU e 
ao programa Tarifa Zero, e 
abrindo possibilidade para 
abertura de novo certame 
licitatório para o ofereci-
mento do transporte públi-
co em Jaboticabal. O PL se-
gue para sanção do prefeito 
municipal, Prof. Emerson 
Camargo.


