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Renata Assirati acompanha ação contra 
a dengue em Jaboticabal

Uma ação conjunta 
realizada pela Secre-
taria de Saúde, Tiro 
de Guerra de Jaboti-
cabal 02-018 e Centro 
de Educação Ambien-
tal, teve como objetivo 
conscientizar a popula-
ção sobre os cuidados 
com a dengue. A ação, 
denominada de  “Cons-
cientização e panfl eta-
gem sobre a dengue”, 
ocorreu na manhã do 
último sábado, dia 16. 

Jaboticabal alcança 573 novas vagas de emprego 
no mês de fevereiro; setor de serviços se destaca 

com mais de 65% das novas oportunidades
O município de Jaboticabal gerou, apenas em fevereiro de 2022, 573 novas 

vagas de emprego, segundo dados do CAGED – Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados. O setor de serviços foi o grande destaque, com mais de 65% 
das novas oportunidades, oportunizando 375 vagas, seguida pela agropecuá-
ria (96), construção (85), indústria (13) e comércio (4). Nenhum setor apresen-
tou dados negativos.

Plenário aprova 17 projetos em sessões ordinária e 
extraordinária; dois têm pedido de vista

O plenário da Câmara 
Municipal de Jaboticabal 
aprovou em sessão or-
dinária na segunda-feira 
(18/04) o total de 17 proje-
tos, quatro deles incluídos 
na pauta de votação. Outros 
dois projetos previsto na Or-
dem do Dia original tiveram 
pedido de vista aprovados 
por unanimidade, pelo pra-
zo máximo regimental, e 
retornam para votação na 
próxima sessão ordinária, 
marcada para o dia 02 de 
maio, com início regimental 
às 20 horas, aberta ao pú-
blico e com transmissão ao 
vivo pelo canal da Câmara 
no YouTube e retransmis-
são pela página da Câmara 
no Facebook.

Projeto de Educação Alimentar e Nutricional é 
apresentado pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer de Jaboticabal, em evento na Câmara Municipal
A Secretaria de Edu-

cação, Cultura, Esporte 
e Lazer de Jaboticabal 
apresentou na quarta-
-feira (13/04), na Câma-
ra Municipal, o “Projeto 
de Educação Alimentar 
e Nutricional”, em parce-
ria com a Faculdade São 
Luís. Com o objetivo de 
atender os mais de seis 
mil alunos matriculados 
na rede municipal de en-
sino, o projeto visa ofe-
recer uma alimentação 
saudável e adequada. 
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Palestras motivacionais, noções de vigilância, curso de qualifi cação e 
mais: Projeto “Mundo das Ações”, da Secretaria de Educação, Cultura, 

Esporte e Lazer, de Jaboticabal, atua junto aos alunos e à família

Brinquedoteca física e virtual do curso de pedagogia 
da Faculdade São Luís, de Jaboticabal, chega às 

crianças da rede municipal de ensino

O projeto “Mundo das 
Ações”, criado pela Se-
cretaria de Educação, 
Cultura, Esporte e La-
zer, de Jaboticabal, re-
aliza inúmeras ativida-
des no município para 
contribuir junto aos 
alunos e suas famílias. 

O projeto, por exemplo, 
esteve recentemente 
na EMEB – Escola Mu-
nicipal de Ensino Bási-
co Paulo Freire, ao lado 
dos alunos do oitavo e 
nono ano, com pales-
tras motivacionais e de 
prevenção, com o intui-

to de trazer uma nova 
perspectiva acerca dos 
desafi os vivenciados. 

“Essa ação foi deno-
minada de ‘Batalha de 
Pensamentos’ e foi im-
portantíssima junto aos 
alunos. Sabemos da 

importância de traba-
lharmos a saúde men-
tal das nossas crianças 
e jovens, especialmente 
pelo que estamos ven-
do recentemente”, afi r-
mou a coordenadora 
Cláudia Olívia. “Nosso 
projeto também atuou, 
em parceria com o De-
partamento de Vigi-
lância, na EMEB Taíde 
de Castro Tódaro, com 
a palestra “’Noções 
de vigilância em saú-
de, englobando higie-
ne pessoal, alimentar 
e ambiental, e noções 
básicas para uma ali-
mentação saudável’, 
ministrada por Roseli 
Elísio de Souza, enfer-
meira e diretora de vi-
gilância e saúde. Isso é 

A brinquedoteca fí-
sica e virtual do curso 
de pedagogia da Facul-
dade de Educação São 
Luís, de Jaboticabal, em 
parceria com a EMEB 
– Escola Municipal de 
Ensino Básico, Coronel 
Vaz, desenvolveu na 
terça-feira, 19, a pri-
meira atividade com 
as crianças da rede 
municipal de ensino. 
Com atividades no la-
boratório de informá-
tica, a brinquedoteca 
oferece um ambiente 
de aprendizado lúdico 
e pedagógico a partir 
do uso de ferramentas 
tecnológica.s

“Essas atividades 
possibilitam o brincar 
e o interagir, visando 

favorecer a aprendi-
zagem e o desenvol-
vimento cognitivo das 
crianças. Também se-
rão desenvolvidas ofi -
cinas práticas de cria-
ção e confecção de 
brinquedos, favorecen-
do experiências lúdicas 
e signifi cativas para o 
processo educativo”, 
comentou a Secretária 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, Lúcia 
Vasques.

A atividade de terça-
-feira foi ministrada 
pela professora Dra. 
Fabiana Chinalia, coor-
denadora da brinque-
doteca, além de alguns 
alunos do curso de pe-
dagogia da faculdade, 
presencial e à distância.

uma amostra de como 
nosso projeto é amplo 
para atender desde as 
crianças até as suas 
famílias”, emendou.

Antes do período da 
Páscoa, o projeto, em 
parceria com o SE-
BRAE, realizou o cur-

so de ovos de Páscoa 
e bombons, fi nalizado 
em 8 de abril na EMEB 
Armando Lerro. “Pen-
samos na saúde men-
tal, na saúde e na ca-
pacitação. Seguiremos 
em frente contribuindo 
com as famílias”, com-
pletou Cláudia Olívia.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente da Coopgua – Cooperativa de Trabalho 
dos Catadores de Materiais Recicláveis de Guariba, CNPJ 
29.323.399/0001-23, convoca seus cooperados a se reunirem 
em Assembleia Geral ordinária, conforme estatuto social,  à ser 
realizada no dia 5 de maio de 2022,  às 14:00 horas, na Ave-
nida Milton Rocca, 391 – Coab 2 -Guariba –SP, o quórum de 
instalação obedece o artigo 18º,  do estatuto social,  onde será 
deliberada a seguinte pauta: 

a) Prestação de Contas compreendendo: Relatório de 
Gestão; Balanço Patrimonial; Demonstração de Sobras e Perdas 
e outros Demonstrativos; Parecer do Conselho Fiscal.

b) Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas;
c) Plano de Trabalho;
d) Eleição do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal
e) Entrada e saída de cooperados
f) Outros assuntos aprovados pela assembleia

São Carlos, 19 de abril  de 2022.

NATALINA APARECIDA SABINO  
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
ESTADO DE SÃO PAULO

ATOS DA MESA

ATO DA MESA N° 87/2022

A MESA DIRETORA da Câmara Municipal de Jaboticabal, no uso 
das atribuições que lhe compete a legislação vigente:

CONCEDE, a pedido do servidor MARCO ANTONIO DE ALMEIDA, lotado no 
Departamento de Administração, Adicional de Conclusão de Curso a partir de 13 
de abril de 2022, com fundamento no artigo 119, inciso I, da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 18 de abril  de 2.022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

ATO DA MESA N° 88/2022

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

CONCEDE, a pedido da servidora CARINA MOREIRA, lotada no Departamento 
de Administração, Adicional de Conclusão de Curso a partir de 19 de abril de 2022, 
com fundamento no artigo 119, inciso I, da Lei 3736/2008.

Jaboticabal, 20 de abril de 2022.

RENATA AP. R. ASSIRATI
Presidente

JONAS ALEXANDRE DA SILVA
1º Secretário

PAULA OLIVEIRA FARIA
2ª Secretária

GILBERTO DE FARIA
Vice-Presidente

DECRETOS LEGISLATIVOS

DECRETO LEGISLATIVO N° 784 DE 19 DE ABRIL DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jaboti-
cabal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária
realizada dia 18 de abril de 2.022, aprovou e nos termos do Art. 
35, item IV da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga 
o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Institui placas comemorativas pelo Dia Mundial dos Animais e dá 
outras providências.

Autoria: Val Barbieri

Art. 1º Fica instituída, por este Decreto Legislativo, placa comemorativa pelo Dia 
Mundial dos Animais.
Art. 2° A Câmara Municipal de Jaboticabal confeccionará 50 (cinquenta) placas que 
serão entregues a igual número de pessoas, ligadas a causa animal, indicadas por 
uma comissão especialmente constituída por Ato da Presidência do Poder Legislativo
Parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste artigo será composta por 03 
(três) membros, a saber:

a) a vereadora autora deste Decreto Legislativo, que presidirá a comissão;
b) um(a) vereador(a) escolhido pela Presidência do Poder Legislativo; e
c) um representante da Associação Protetora dos Animais de Jaboticabal – APA.

Art. 3° A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene a ser realizada na Câmara 
de Jaboticabal, no dia 04 de outubro de 2022, dia em que se comemora o Dia Mundial 
dos Animais.
Art. 4° As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo corre-
rão por conta da verba própria consignada em orçamento vigente.
Art. 5° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 19 de abril de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, em 19 de abril de 2022 

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO N° 785 DE 19 DE ABRIL DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jabotica-
bal, faz saber que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária realiza-
da dia 19 de abril de 2.022, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV 
da Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga o seguinte,

DECRETO LEGISLATIVO

Concede Título de Honra ao Mérito à Unimaq Máquinas e Equipa-
mentos pelos seus 27 anos de fundação e serviços prestados ao 
Município de Jaboticabal.

Autoria: Paulo Henrique Advogado

Art. 1º Fica concedido Diploma de Honra ao Mérito à Unimaq Máquinas e Equipa-
mentos pelos seus 27 anos de fundação e serviços prestados ao Município de Jabo-
ticabal, ao nosso Estado, ao nosso País e até a outros países.
Art. 2° A entrega da referida honraria dar-se-á em Sessão Solene na Câmara Mu-
nicipal de Jaboticabal, em data a ser designada pela Presidência da Mesa Diretora.
Art. 3° As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo corre-
rão por conta da verba própria consignada em orçamento vigente.
Art. 4° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 19 de abril de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Técnico Legislativo da Câmara Municipal 
de Jaboticabal, em 19 de abril de 2022

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N° 369 DE 19 DE ABRIL DE 2022

RENATA ASSIRATI, Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal, 
faz saber que a Câmara Municipal na Sessão ORDINÁRIA realizada 
dia 18 de abril de 2.022, aprovou e nos termos do Art. 35, item IV da 
Lei Orgânica do Município de Jaboticabal, promulga a seguinte,

RESOLUÇÃO

Constitui a Comissão de Assuntos Relevantes para averiguar e pro-
por soluções de políticas públicas de suporte emocional e prevenção 
ao suicídio no município de Jaboticabal, e dá outras providências.

Autoria: Profa. Paula

Art. 1º Fica constituída Comissão de Assuntos Relevantes, nos termos do artigo 
77º do Regimento Interno, para averiguar e propor soluções de políticas públicas de 
valorização da vida e prevenção ao suicídio, quanto aos programas existentes no 
município, os setores que promovem ações voltadas a essas políticas públicas, bem 
como os serviços oferecidos a população quanto aos cuidados com a saúde mental 
e prevenção ao suicídio.
Art. 2º Será objeto da Comissão de Assuntos Relevantes:

I. Fiscalização in loco pelos membros da Comissão, acompanhado dos demais 
Vereadores e Servidores da Câmara Municipal, em tantas visitas que forem ne-
cessárias aos serviços de saúde e outros órgãos que atendam esta demanda;
II. Apuração das notificações, dados sobre automutilação e tentativas de suicídio 
pelos diferentes órgãos no município;
III. Verificação das políticas públicas de valorização da vida e prevenção ao sui-
cídio que são executadas no município;
IV. Reuniões, mesas redondas e audiências públicas sobre a temática; e
V. Verificação do fluxograma, plano de trabalho e/ou protocolos de atendimento 
para os casos de automutilação, ideação suicida, tentativa de suicídio ou situações 
de crise de quem procura os Serviços Municipais de Saúde e Conselho Tutelar;
VI. Elaboração, se necessário, de estudos por seus membros, colaboradores e 
instituições especializadas na área de saúde.

Art. 3º A Comissão de Assuntos Relevantes será composta por cinco (05) membros, 
obedecendo os dispostos nos Parágrafos 4º e 5º do artigo 77º do Regimento Interno 
destes Poder Legislativo.
Art. 4º A Comissão de Assuntos Relevantes terá o prazo de funcionamento de 90 
(noventa) dias, prorrogável por igual período, uma única vez.
Art. 5º Concluídos os seus trabalhos, a Comissão de Assuntos Relevantes elaborará 
relatório sobre a matéria que será enviado aos órgãos por ela determinado.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Jaboticabal, 19 de abril de 2022.

RENATA ASSIRATI
PRESIDENTE

Registrado e Publicado no Departamento Legislativo da Câmara Municipal de
Jaboticabal, em 19 de abril de 2022.

SILVIA CRISTINA MAZARO FERMINO
AGENTE LEGISLATIVO

Up! - Por Cicinho 
Maquiador, 

Designer de Moda, Scouter

Inverno 2022

O batom está de volta!

Nos últimos meses, o uso 
das máscaras moveu o foco 
da maquiagem nos olhos e 
sobrancelhas. Mas o inver-
no 2022 traz uma onda que 
decreta o desejo de voltar à 

normalidade até nos lábios. 

Os batons vermelhos, são 
protagonistas das maquia-
gens em todas as estações, 
mas no Inverno, eles são 
mais que necessários. Pre-
cioso como um rubi, o rei 
das pedras preciosas. 

O clima pede cores mais 
intensas, os lábios precisam 
de proteção e mais hidrata-
ção para vencer o frio.

Se nos lábios e olhos o 
foco é total, na pele a aposta 
para a temporada de inver-
no 2022 é na cobertura mí-
nima – ou até inexistente. 
A aparência natural dará o 
tom da beleza nos próximos 
meses.

Até as próximas dicas...
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Projeto de Educação Alimentar e Nutricional é apresentado 
pela Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de 

Jaboticabal, em evento na Câmara Municipal

A Secretaria de Edu-
cação, Cultura, Esporte 
e Lazer de Jaboticabal 
apresentou na quarta-
-feira (13/04), na Câma-
ra Municipal, o “Projeto 
de Educação Alimentar 
e Nutricional”, em parce-
ria com a Faculdade São 
Luís. Com o objetivo de 
atender os mais de seis 
mil alunos matriculados 
na rede municipal de en-
sino, o projeto visa ofe-
recer uma alimentação 
saudável e adequada. 

“Esse é um encontro 
importantíssimo para 
tratarmos da alimenta-
ção escolar das nossas 
crianças. São mais de 
seis mil alunos na rede 
municipal de ensino e 

que merecem uma ali-
mentação saudável e 
com o devido acompa-
nhamento”, afi rmou a se-
cretária Lúcia Vasques.

O encontro foi minis-
trado pela Professo-
ra Márcia Fonseca da 
Cunha, chefe de gabinete 
da secretaria, pela co-
ordenadora do curso de 
nutrição da Faculdade 
São Luís, Lívia Fernan-
des, pela nutricionis-
ta do Departamento de 
Alimentação Escolar da 
rede, Francieli Decenço 
de Carvalho, e pela dire-
tora de projetos da SE-
CEL, Cláudia Olívia. A se-
cretária Lúcia Vasques 
abriu o evento.

SÍTIO PRÓXIMO DE RIBEIRÃO PRETO 

5.30 Alqueires 1.600.000.
Vendo sítio muito bom , entre Sertãozinho  e Dumont.  

5.30 alqueires,  duas casas,  energia: transformador 
novo. Energia trifásica, curralama, brete e represa. 

Muito boa água poço, caixa d’água, confi namento,  
chiqueiro para 600 cabeça de porcos, córrego no fundo, 
todo plano  perto do asfalto,  perto Sertãozinho,  perto 
de Dumont.  Sítio há mil metros do Hotel Fazenda Vista 
Alegre. Serve para cana, serve para amendoim, serve 
para gado de leite e para criação de peixes. 

R$ 1.600.000,00.
Aceito pick up como parte de pagamento. Documen-

tação em ordem. 

Particular  - 16 - 974007711
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Jaboticabal alcança 573 novas vagas de emprego 
no mês de fevereiro; setor de serviços se destaca 

com mais de 65% das novas oportunidades

O município de Jaboti-
cabal gerou, apenas em 
fevereiro de 2022, 573 
novas vagas de empre-
go, segundo dados do 
CAGED – Cadastro Geral 
de Empregados e De-
sempregados. O setor 
de serviços foi o grande 
destaque, com mais de 
65% das novas oportu-
nidades, oportunizan-
do 375 vagas, seguida 
pela agropecuária (96), 
construção (85), indús-
tria (13) e comércio (4). 
Nenhum setor apresen-

tou dados negativos.

“Jaboticabal avança 
na geração de empre-
gos, com novas oportu-
nidades. Paralelo a isso, 
estamos também quali-
fi cando a nossa mão de 
obra. Muitas vezes te-
mos vagas disponíveis, 
mas não temos mão de 
obra capacitada para 
aquela vaga. Na quarta-
-feira, dia 20 de abril, 
por exemplo, tivemos a 
formatura de uma tur-
ma do SENAI. Só assim, 

oferecendo condições 
para os empresários 
e qualifi cando a nossa 
mão de obra é que ire-
mos gerar mais opor-
tunidades”, comentou o 
prefeito, Prof. Emerson 
Camargo.

A formatura dos alu-
nos citada pelo prefeito 
é da turma do SENAI de 
“Almoxarife – Aprendiza-
do Industrial” e aconte-
ceu na quarta-feira, 20 
de abril, às 19h, no Cine 
Theatro Municipal.

 

 

 

 
 
              “EM TEMPOS DIFÍCEIS, O SEGREDO É PRATICAR O AMOR” 
 
    Vivemos tempos difíceis. Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso.   
    Jesus diz: Em Matheus 24.12 “E, crescendo a injustiça, vai esfriar o amor de muitos”  
    Em outras palavras, tempos difíceis podem provocar que as chamas do amor em 
nossos corações esfriem. Jesus então diz: “Mas quem perseverar até o fim, esse será 
salvo” (24,13). Perseverar em quê? No amor. Aquele que perseverar no amor será 
salvo. Deus nos pede, mesmo em tempos difíceis, para perseverar no amor. 

    Precisamos proteger nós mesmos e nossos entes queridos. Precisamos lutar contra 
o mal e gritar a verdade. Então, como podemos saber com o que o amor verdadeiro se 
parece? Jesus comeu com pecadores e convidou-os a segui-lo. Ele interagiu e debateu 
com os escribas e fariseus, até o amargo fim. Ele não levantou as mãos e foi embora, 
ou atirou pedras contra eles de longe. Jesus recebeu seus inimigos. Ele não desistiu, 
não importa quão veemente ou vigorosamente tenha discordado do ponto de vista da 
outra pessoa. Jesus misturou com seus “inimigos”. Ele permitiu que Judas 
permanecesse em seu círculo interno até o último momento de sua traição. Ele fez isso, 
presumivelmente, porque é a coisa cristã a fazer, mas, também, porque Ele queria nos 
mostrar que o nosso amor deve ser estendido aos outros até que não tenha mais volta. 

    Jesus ensinou como responder às realidades difíceis com sua exortação para amar 
nossos inimigos. Ele fez isso para mostrar-nos que o nosso amor, enraizado no amor 
de Cristo, pode desempenhar um papel em transformar inimigos em amigos de Deus. 

    E depois há outra razão relacionada que Jesus nos diz para amar os nossos inimigos… 

    Jesus nos diz para amar os nossos inimigos porque Ele sabe que a resposta humana 
natural para o mal e para tempos difíceis é que o nosso amor esfrie. E, quanto mais 
frio se torna o nosso amor, mais nos aproximamos do Inferno, o lugar mais distante 
do amor de Deus. Então, nós atiçamos as chamas do nosso amor cristão, fazendo 
exatamente o que o nosso instinto humano nos diz para não fazer: nós amamos nossos 
inimigos. 

    Nós amamos nossos inimigos em vez de permitir que o nosso amor torne-se frio. 
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Termos Fomentos/Colaboração
Prefeitura Municipal de Jaboticabal – CMDCA JABOTICABAL 
Total do Projeto...........................................................   R$      22.800,70
Recurso Municipal......................................................   R$       22.800,00
Recursos Próprios........................................................   R$               0,70
Recursos Empregados.................................................   R$       22.800,70

Emenda Parlamentar 
Total do Projeto...........................................................   R$       48.503,48
Recurso Federal ..........................................................   R$      75.000,00
Receitas de Aplic Financ.............................................   R$           159,59
Recurso a ser Utilizado 2022  .....................................  R$       26.656,11
Recursos Empregados.................................................   R$      48.503,48

Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SOS/ESPERANÇA Estadual 
Total do Projeto...........................................................   R$       38.075,21
Recurso Estadual.........................................................   R$      38.012,58
Receitas de Aplic Financ.............................................   R$               5,13
Recursos Próprios  ......................................................   R$             57,50
Recursos Empregados.................................................   R$       38.075,21

Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SOS/ESPERANÇA Municipal 
Total do Projeto...........................................................   R$      13.748,09
Recurso Municipal......................................................   R$       14.187,40
Receitas de Aplic Financ.............................................   R$               3,07
Recurso a devolver.......................................................  R$           442,38
Recursos Empregados.................................................   R$      13.748,09

Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SOS/ESPERANÇA Estadual 21/22
Total do Projeto...........................................................   R$      13.842,44
Recurso Estadual.........................................................   R$      57.018,86
Receitas de Aplic Financ.............................................   R$               2,76
Recurso a ser utilizado 2022 .......................................  R$            415,03
Recurso a Receber 2022...............................................  R$      42.764,15
Recursos Empregados.................................................   R$      13.842,44

Prefeitura Municipal de Jaboticabal – SOS/ESPERANÇA Municipal 21/22
Total do Projeto...........................................................   R$         4.860,23
Recurso Municipal......................................................   R$       37.281,14
Receitas de Aplic Financ.............................................   R$               0,68
Recurso a ser utilizado 2022 .......................................  R$            460,74
Recurso a receber 2022................................................. R$       31.960,85
Recursos Empregados.................................................   R$         4.860,23

Termo de Parceria
Prefeitura Municipal de Jaboticabal – PSF Federal

Total do Projeto...........................................................   R$  1.925.426,24 
Recurso Federal ..........................................................   R$ 1.800.000,00
Receitas de Aplic Financ.............................................   R$             92,52
Saldo 2020 ..................................................................   R$    211.108,96
Recurso a ser Aplic em 2022 ......................................   R$      85.775,24
Recursos Empregados .................................................  R$ 1.925.426,24

Prefeitura Municipal de Jaboticabal – PSF Municipal
Total do Projeto...........................................................   R$ 4.876.425,68 
Recurso Municipal......................................................   R$ 5.414.340,00
Recurso Recebido .......................................................   R$ 5.539.145,00
Receitas de Aplic Financ.............................................   R$        1.974,13
Recurso não Recebido.................................................   R$           900,00
Saldo 2020...................................................................   R$    574.817,86
Recurso a ser Aplic em 2022.......................................   R$  1.115.606,31
Recurso a Devolver.....................................................   R$     124.805,00
Recursos Empregados.................................................   R$  4.876.425,68

Relativamente ao PSF, foram presados os seguintes atendimentos ao publico no ano de 2021: 1. EQUIPE 
MÉDICA: 42.453 consultas médicas; 1.668 visitas médicas domiciliares; 2. EQUIPE DE ENFERMAGEM: 7.468 
consultas de enfermagem; 3.738 visitas domiciliares de enfermagem; e 2035 exames Papanicolau. 3. EQUIPE DE 
SAÚDE BUCAL: 3.800 consultas e tratamentos realizados pela equipe odontológica, o que totaliza 66.634 atendi-
mentos aos munícipes, o que num raciocínio raso, custou na média R$ 102,07 (cento e dois reais e sete centavos) 
por atendimento. 

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO PATRIMONIAL
Nota 1 – Caixa e Equivalente de Caixa – Refere-se a saldos de caixa e de contas movimento relativo saldo de 

contas bancárias de cujos numerários fi caram disponíveis em conta corrente. Toda a movimentação fi nanceira não 
transitou pelo caixa, somente por contas bancárias. 

     2021   2020
Caixa     245,80  564,23
Banco Santander S/A        0,00    37,00
TOTAL    245,80  601,23

Nota 1.1 – Aplicações Financeiras – Saldo de recursos de projetos depositados em contas de investimento, para 
aplicação no próximo exercício. Exceto a conta de “Diversos”, cujos recursos são oriundos de receitas de doações, 
campanhas e eventos realizados pela entidade. 

     2021   2020
Banco do Brasil S/A – Diversos                0,00             0,00
Banco Santander S/A – Diversos         1.564,41         697,09
Banco Santander S/A – PSF Mun  1.186.492,91  489.864,25
Banco Santander S/A – SOS ESP Est                0,00      1.727,90
Banco Santander S/A – SOS ESP Mun                0,00      2.814,80
Banco Santander S/A – PSF Fed       14.670,92  160.924,11
Banco Santander S/A – CMDCA                 0,00         782,26
Banco Santander S/A – SOS Esp Mun         1.465,27             0,00
Banco Santander S/A – SOS Esp Est         4.883,45             0,00
Banco do Brasil S/A – Emenda Parlam       24.184,93             0,00
TOTAL    1.233.261,89  656.810,41

Nota 2 – Contas a Receber – Créditos a receber – Trata-se de recursos de projetos pendentes de recebimento em 
razão da continuidade dos mesmos e que, por essa razão, são repassados sucessivamente no próximo mês. 

     2021   2020
Recurso a Receber – SOS ESP Mun    31.960,91      1.773,49
Recurso a Receber – PSF Mun   477.095,00  423.100,00
Recurso a Receber – SOS ESP Est    42.764,17      4.751,59
Recurso a Receber – PSF Fed  150.000,00  150.000,00
TOTAL    701.820,08  526.625,08

Nota 3 – Adiantamentos – Numerários adiantados para fornecedores/projetos para execução de contratos. 
     2021   2020
Adiantamento a Fornecedores     2.128,84       879,79
Adiantamento PSF no Exercício  49.247,79  49.247,79
TOTAL    51.376,63  50.127,58

Nota 4 Impostos e Contribuições a Compensar – Valores a serem compensados.    
     2021   2020
IRRF    1.578,27    925,32
PIS       197,19    197,19
INSS           0,10        0,10
TOTAL    1.775,76  1.122,61

Nota 5 – Ativo Não Circulante – Imobilizado – Valores dos bens móveis e imóveis da empresa entidade (Com-
putadores, móveis, máquinas e equipamentos, utensílios de copa e cozinha), depreciados conforme parâmetros 
fornecidos pela legislação do Imposto  de Renda. 

     2021  2020
Computadores e Periféricos     29.781,98   17.714,10
(-) Depreciação   -   8.468,62  -  7.889,38
Móveis e Utensílios      70.138,21   35.300,85
(-) Depreciação   - 20.737,08  -18.899,94
Obras e Benfeitorias     16.240,00   16.240,00
(-) Depreciação   -   5.334,23  -  4.770,74
Máquinas e Equipamentos       3.948,24     2.350,00
(-) Depreciação   -      800,00  -     800,00
Equipamentos Eletrônicos        5.815,00     5.815,00
(-) Depreciação   -   6.295,89  -  5.227,86
Equipamentos de Copa e Cozinha       5.099,00     5.099,00
(-) Depreciação   -   2.050,00  -  1.825,00
Total Original   131.022,43   82.518,95
(-) Total da Depreciação   - 43.685,22  -39.412,92
TOTAL      87.336,61   43.106,03

Nota 6 – Passivo Circulante – Refere-se a valores contratados junto de fornecedores para o desenvolvimento 
das atividades da entidade, vincendos no próximo exercício. 

     2021   2020
Fornecedores   21.713,99  21.815,89
TOTAL    21.713,99  21.815,89

      2021   2020
Termo Parceria – PSF Mun  402.761,72  318.329,11
Termo Parceria – PSF Federal  128.287,50  149.206,97
Termo Colaboração – SOS Esp Mun              0,00             0,00
Termo Colaboração – SOS ESP Est             0,00      3.798,62
Termo Fomento – CMDCA             0,00      1.600,00
Termo Colaboração – SOS ESP Est 21/22     4.346,67             0,00
TOTAL 535.395,89 472.934,70

Nota 7 – Obrigações Trabalhistas– Salários de funcionários da entidade não vinculados a projetos. 
     2021   2020
Salários    0,00  3.375,05
TOTAL    0,00  3.375,05

Nota 7.1 – Obrigações com Enc Sociais - Obrigações trabalhistas e previdenciárias  de funcionários da entidade 
não vinculados a projetos

      2021   2020
FGTS a Recolher   0,00  137,39
INSS     0,00  479,46
IRRF     0,00  198,66
PIS    0,00      6,25
TOTAL    0,00  821,76

Nota 8 – Impostos e Contribuições – Tributos retidos de funcionários e de pessoas jurídicas a serem recolhidos. 

     2021   2020
ISS Retido a Recolher   251,99  406,91
INSS Retido a Recolher       0,00    44,00
IRF Retido a Recolher        0,00    90,00
Contrib 4,65% a Recolher      0,00  279,00
TOTAL    251,99  819,91

Nota 9 – Empréstimos Bancários de Curto Prazo – Cheques a serem compensados. 
    2021   2020
Cheques a Compensar - Diversos  300,00  300,00
TOTAL    300,00  300,00

Nota 11 Recursos a Devolver – Recursos de projetos a serem devolvidos por não terem sido utilizados na sua 
totalidade.

       2021   2020
SOS Esperança Municipal              0,00  3.862,25
SOS Esperança Estadual              0,00  2.499,86
PSF Municipal   124.805,00         0,00
TOTAL    124.805,00  6.362,11

Nota 12 Provisões – Provisões Trabalhistas a serem pagas relativos a encargos de férias de período aquisitivo 
já conquistados. – Provisão para contingências.

   

ASSOCIAÇÃO APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS MUNICÍPIO DE 
JABOTICABAL - AAPROCOM - CNPJ: 60.242.609/0001-07

Nota 2021 2020 CIRCULANTE Nota 2021 2020
CIRCULANTE 1.988.480       1.288.287       791.524           1.305.756       

Disponível Obrigações
Numerário 1 246                     564                     Fornecedores 6 21.714                21.816                
Banco Conta Movimento 1 -                     37                       Obrigações Trabalhistas 6 535.396              472.935              
Banco Conta Movimento Recurso 1 -                     -                     Obrigações Trabalhistas 7 -                     3.375                  

Obrigações c/Encargos Sociais 7.1 -                     822                     
Total Disponível 246                     601                     Impostos e Contribuições 8 252                     820                     

Outros Créditos e Direitos Cheques a Compensar 9 300                     300                     
Banco Conta Mov. Recurso -                     -                     Receitas Diferidas 10 -                     -                     
Banco Conta Aplicação 1.1 1.564                  656.810              Recursos a Devolver 11 124.805              6.362                  
Banco Conta Aplicação Recurso 1.2 1.231.697            -                     Provisões 12 -                     786.827              
Contas a Receber 2 701.820              579.625              Outras Obrigações 13 1.200                  12.500                
Adiantamentos 3 51.377                50.128                Empréstimos 14 5.600                  -                     
Impostos e Contrib a Compensar 4 1.776                  1.123                  15 102.257              -                     
Total Outros Créditos e Direitos 1.988.234          1.287.686          

ATIVO NÃO CIRCULANTE 87.337             43.106             PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Provisões 16 1.201.382

Imobilizado Técnico 131.022           82.519             Prov.Rec.Termo Parceria 1.201.382 -                   
Computadores e Periféricos 5 29.782                17.714                
Móveis e Utensílios 5 70.138                35.301                
Obras e Benfeitorias 5 16.240                16.240                
Máquinas e Equipamentos 5 3.948                  2.350                  
Equipamentos Eletrônicos 5 5.815                  5.815                  
Equipamentos Copa e Cozinha 5 5.099                  5.099                  

FUNDO SOCIAL

Depreciação (43.686) (39.413) Fundo Patrimonial 82.911 25.637
Computadores e Periféricos 5 (8.469) (7.889) Fundo Patrimonial 16 11.272 32.317
Móveis e Utensílios 5 (20.737) (18.900) Doações 62.868 0
Equipamentos Eletrônicos 5 (5.334) (4.771) Superavit/Déficit 16.1 8.771 (6.680)
Máquinas e Equipamentos 5 (800) (800)
Obras e Benfeitorias 5 (6.296) (5.228)
Equipamentos Copa e Cozinha 5 (2.050) (1.825)

TOTAL DO ATIVO 2.075.817       1.331.393       TOTAL DO PASSIVO 2.075.817       1.331.393       

FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 794.897.021-53

CPF: 028.461.048-83

ANA CLÉRIA COSTA BERNADES DEBERALDINI LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA 
CNPJ: 03.186.927/0001-56 - CRC: 2SP.026.168/0-8

MAURÍLIO BENEDITO DELFINO
CONTADOR - CT/CRC: 1SP.158.104/O-6

ASSOCIAÇÃO APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS MUNICÍPIO DE JABOTICABAL - AAPROCOM
CNPJ: 60.242.609/0001-07

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2021
(Valores Expressos em Reais R$)

ATIVO PASSIVO

RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS 2021 2020

Recursos - Termo de Parceria - PSF 6.801.852        6.195.418        
Recursos - Colab SOS Esperança 51.766             71.953             
Recursos - Colab SOS Esperança 21/22 18.703             -                  
Recursos - Fomento CMDCA Jaboticabal 22.800             23.867             
Recursos - Emenda Parlamentar 48.503             -                  
Frango Delivery 6.999              -                  
Escondidinho Delivery 5.784              -                  
Panceta Delivery 3.703              -                  
Festa do Quitute 5.880              4.250              
Doações 3.050              4.408              
Campanha Pizza 5.962              -                  
Campanha Sorvete 10.185             3.630              
Campanha Sukiaki 2.750              -                  
Crédito Nota Fiscal Paulista 581                 512                 
Receitas Financeiras 7                     (2)                    

RESULTADO OPERACIONAL 6.988.525      6.304.036      

Despesa - Festa do Quitute (2.529)             (2.117)             
Despesas Operacionais (25.821)           (12.383)           
Despesas Financeiras (2.244)             (1.677)             
Despesas Tributárias (318)                (594)                
Despesas com recursos próprios (58)                  (818)                
Despesa - Sorvete (1.750)             (1.890)             
Despesa - Pizza (20)                  -                  
Despesa - Sukiaki -                  -                  
Despesa - Frango Delivery (1.464)             -                  
Despesa - Escondidinho Delivery (1.284)             -                  
Despesa - Panceta Delivery (643)                -                  
Despesa - Colab SOS Esp Municipal (13.748)           (17.431)           
Despesa - Colab SOS Esp Estadual (38.018)           (54.522)           
Despesa - Colab SOS Esp Mun 21/22 (4.860)             -                  
Despesa - Colab SOS Esp Est  21/22 (13.842)           -                  
Despesa - Projeto PSF Federal (1.925.426)       (1.780.490)       
Despesa - Projeto PSF Municipal (4.876.426)       (4.414.928)       
Despesa - Projeto CMDCA Jaboticabal (22.800)           (23.867)           
Despesa - Emenda Parlamentar (48.503)           -                  
Receitas não Operacionais -                  -                  

TOTAL DAS DESPESAS (6.979.754)     (6.310.717)     

DÉFICIT DO EXERCÍCIO 8.771              (6.680)            

DEMONSTRAÇÃO PARA OS RESULTADOS 
DO EXERCÍCIO DE 2021

Fundo Patrimonial Total do Fundo 
Social

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 25.573                   17.952

Doações e Subvenções 14.365 14.365
Superávit/Déficit de exercícios anteriores (7.621)
Superávit/Déficit do exercício 0 (6.680)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 32.317 25.637

Doações e Subvenções 48.503 48.503
Superávit/Déficit de exercícios anteriores (6.680) 0
Superávit/Déficit do exercício 8.771

SALDOS EM 31 DE  DEZEMBRO DE 2021 74.140 82.911

ASSOCIAÇÃO APOIO PROJETOS COMUNIT MUNIC DE JABOTICABAL - AAPROCOM
CNPJ: 60.242.609/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL EXERCÍCIO DE 2021
(Valores Expressos em Reais R$)

31/12/2020 31/12/2019

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Superavit/Deficit do exercício 8.771              (6.680)            
(+) Depreciação 43.686                   39.413                   
(+) Provisões 1.201.382              786.827                 

SUPERÁVIT LÍQUIDO AJUSTÁVEL 1.253.838 819.559

(ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP
Aplicações de Recursos 1.233.262              656.810                 
Outros Créditos 754.972                 630.875                 

TOTAL (ACRÉSCIMO)/ DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP 1.988.234              935.035

ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP
Fornecedores 21.714            21.816            
Contas a Pagar -                 -                 
Obrigações Trabalhistas 535.396          477.132          
Outros Débitos 126.557          19.982            

TOTAL ACRÉSCIMO/ (DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP 683.667 518.929

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 3.925.739 2.273.524
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado 48.503            14.365            

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 48.503 0

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -                          
Aquisição de Empréstimo Bancário
Aumento de Capital

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -                          

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 246 601

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO ANO 601                         479                         
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (355)               122                 
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO ANO 246                         601                         

 

AAPROCOM - ASSOC. APOIO A PROJ. COMUN. MUNICIPIO DE JABOTICABAL
CNPJ: 60.242.609/0001-07

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIO DE 2021 - Método Indireto
(Valores Expressos em Reais R$)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021

NOTA 1 - Contexto Operacional

A ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PROJETOS COMUNITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL – 
AAPROCOM, pessoa jurídica de direito privado e sem fi ns lucrativos, estabelecida com sede própria na Rua 
Getúlio Vargas, n° 91 Bairro Sorocabano Jaboticabal, estado de São Paulo, inscrito no CNPJ 60.242.609/0001-07, 
com  objetivos  voltados à promoção de atividades e fi nalidades de relevância pública e social, para a elevação da 
qualidade de vida humana por meio da assistência e atendimento a todas as pessoas, indistintamente, incluindo 
a promoção de atividades científi cas, culturais, educacionais e literárias nas áreas de saúde, assistência social, 
defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável, cidadania e de-
senvolvimento socioeconômico de comunidades no Brasil e no exterior, atendimentos esses universais e de forma 
gratuita, sem exigência de contraprestação do usuário, tem como atividades preponderantes:  

I – A promoção da saúde da família, de forma universal e gratuita;
II – Assistência social direcionada à família, à criança e ao adolescente, ao idoso, à pessoa com defi ciência, 

ao migrante, ao itinerante e ao morador de rua, de forma universal e gratuita;
III – Ofertar meios e condições de educação para o desenvolvimento social, cultura e sustentável, de forma 

universal e gratuita;
IV – Orientar e subsidiar projetos de ação comunitária e da promoção da saúde preventiva, com objetivo de 

atender a população do município de Jaboticabal;
V – Promover convívio e ações comunitárias para integração social, através de convênios com todas as 

esferas de governo e iniciativa privada.
A entidade é reconhecida como de utilidade pública pela Prefeitura municipal de Jaboticabal, consoante Lei 

municipal n° 2988, de 28/02/2002 e é administrada por uma diretoria colegiada, com mandato trienal. As contas 
são analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal.

NOTA 2 - CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESA
As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência, evidenciadas com e sem gratuidades e iden-

tifi cadas pelas atividades desenvolvidas pela entidade de forma segregada; As receitas decorrentes de gratuidades, 
doações, termos de Parceria, de Fomento e ou de Colaboração, subvenções, contribuições e aplicações de recursos 
são registradas pelo valor do resgate em contas redutoras do ativo e passivo  e apropriadas ao resultado pela no 
momento do desembolso (efetiva aplicação do recurso);  Os recursos são aplicados unicamente para consecução 
dos objetivos sociais. No tocante às despesas, predominam os gastos com folha de salários e encargos, trabalhistas 
e previdenciários para gerir os projetos assistenciais. Há despesas administrativas para  execução dos referidos 
projetos desenvolvidos pela entidade, assim como as despesas de funcionamento, entre outras. O atendimento aos 
usuários é realizado totalmente de forma gratuita. Não houve no exercício contração de obrigações a longo prazo, 
bem como não houve contratação de seguros.

NOTA 3 - TRIBUTOS OBJETO DE  RENÚNCIA FISCAL.  3.1 COFINS– Sujeito Ativo da Obrigação 
Tributária – UNIÃO (FAZENDA FEDERAL) – valor da renúncia obtida R$ 225.035,12 3.2 ISS – Sujeito Ativo 
da Obrigação Tributária – Prefeitura do Município de Jaboticabal no valor da renúncia obtida de R$ 224.967,41. 
3.3 IRPJ e CSLL – Sujeito ativo da obrigação tributária Governo Federal (UNIÃO)- Valor da renúncia do IRPJ R$ 
1.315,66 – Valor da renúncia da CSLL R$ 789,40.    

 NOTA 4 - IMOBILIZADO - REGISTRO CONTÁBIL DEPRECIAÇÃO e AMORTIZAÇÃO.  Imobilizado: 
Os bens do imobilizados são demonstrados ao custo de aquisição reduzido por depreciação acumulada e perdas 
e por impairment, se aplicável. A depreciação do ativo é realizada pelo método linear, com base na vida útil 
estimada dos bens por espécie, avaliada pela administração e adequadas e dentro das premissas de mercado. Um 
item do imobilizado é baixado quando não há benefícios econômicos futuros de uso continuo do ativo. Qualquer 
perda ou baixa de um item do imobilizado é determinado pelo valor contábil do bem e reconhecido do resultado; –  
ATENDIMENTOS RECURSOS PRÓPRIOS x DEMAIS ATENDIMENTOS.  Todos os atendimentos realizados 
pela entidade são realizados com recursos provenientes de Termos de Parceria, Termos de Fomento ou Termos de 
Colaboração; – SEGREGAÇÃO GRATUIDADES PRATICADAS.  As gratuidades praticadas estão elencadas na 
DRE, no valor de R$ 6.945.759,13 (Seis Milhões, Novecentos e Quarenta e Cinco Mil, Setecentos e Cinquenta e 
Nove Reais e Treze Centavos), gratuidades essas objeto de prestação de contas nos respectivos órgãos governa-
mentais convenentes, todas para desenvolvimento de atividades estatutárias aos usuários em geral. 

NOTA 5 - RECURSOS DE TERMO DE PARCERIA E DE TERMOS DE FOMENTO/COLABORAÇÃO 
RECEBIDOS E SUAS APLICAÇÕES 

     2021   2020
Provisão de Férias – PSF Mun  0,00  475.717,86
Provisão para Contingências – PSF Mun 0,00  100.000,00
Provisão de Férias – PSF Fed  0,00  211.108,96
TOTAL    0,00  786.826,82

Nota 13 Outras Obrigações – Valores relativos a empréstimos de terceiros. 
     2021   2020
Empréstimos de Terceiros   1.200,00  12.500,00
TOTAL    1.200,00  12.500,00

 Nota 14 Empréstimos de associados/fornecedores.
     2021   2020
Empréstimos de Terceiros   5.600,00  0,00
TOTAL    5.600,00  0,00

Nota 15 Recursos de projetos a serem aplicados no exercício seguinte.   
     2021   2020
Emenda Parlamentar     26.656,11  0,00
SOS Esperança Municipal 21/22    32.421,59  0,00
SOS Esperança Estadual 21/22    43.179,18  0,00
TOTAL    102.256,88  0,00

Nota 16 Provisões – Passivo não Circulante Provisões para rescisão de contrato de trabalho de funcionários. 
Parte de provisões foram transferidas do Passivo Circulante.   

     2021   2020
Provisão para RCT – PSF Municipal  1.115.606,31  0,00
Provisão para RCT – PSF Federal       85.775,24  0,00
TOTAL    1.201.381,55  0,00

Nota 17 - Fundo Social (Patrimônio Social) – São valores relativos a variações patrimoniais da entidade, 
cujo resultado é o produto do Ativo (bens e Direitos) (+), donde se subtrai o Passivo (Obrigações) = Patrimônio 
Social. Sendo positivo o resultado, tem-se o Superavit e sendo negativo, o defi cit. Esse resultado é incorporado ao 
Patrimônio Social do exercício anterior. 

Nota 17.1 – Resultado do Exercício em Curso – Resultado proveniente da explanação da nota anterior, ondes 
e observa Superávit de R$ 8.771,09. 

    2021   2020
Fundo Institucional   74.140,18  32.317,36
Doações e Subvenções   62.868,28  14.364,80
Resultado Exercício em Curso    8.771,09  (6.680,46)

Nota 18 Gratuidades – Representam todos os recursos aplicados pela entidade nos atendimentos, de forma 
universal e gratuita, não exigindo cobrança ou contrapartida dos usuários. Sendo o total aplicado na área da Saúde 
foi R$ 6.801.851,92 e na área da Assistência Social R$ 143.907,21

     2021   2020
PSF Municipal    4.876.425,68  4.414.927,71
PSF Federal    1.925.426,24  1.780.490,33
SOS Esp Municipal        13.748,09       17.430,89
SOS Esp Estadual        38.075,21       54.521,91
CMDCA JABOTICABAL      22.800,00       24.685,20
Emenda Parlamentar       50.581,24                0,00
SOS Esp Municipal 21/22        4.860,23                0,00
SOS Esp Estadual 21/22       13.842,44                0,00
TOTAL    6.945.759,13  6.292.056,04

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2021.

RIBEIRÃO PRETO
Rua Visconde de Inhaúma, 490 – Conjunto 1305
Ribeirão Preto – SP – Cep 14010-100
(16) 3632.3100     (16) 3632.3111

E-mail: aguiarferes@aguiarferes.com.br
Home-page: www.aguiarferes.com.br

CVM 9.555         CRC-SP 2SP022486/O-4
Homologado BACEN  OCB/OCESP

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores da
Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal –
AAPROCOM
CNPJ: 60.242.609/0001-07
Rua Getúlio Vargas, nº 91 – Sorocabano
Jaboticabal (SP)

OPINIÃO
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de 
Jaboticabal – AAPROCOM, em 31 de dezembro de 2021 e o desempenho de 
suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.

OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RELATÓRIO DO AUDITOR 
A administração da companhia é responsável por essas outras informações 
que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa 
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse fato. 

PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício 
corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião 
sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma 
opinião separada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção 
“Base para opinião com ressalva”, determinamos que os assuntos descritos 
abaixo sejam os principais da auditoria a serem comunicados em nosso 
relatório.
1. Fomos contratados já no decorrer do exercício de 2021 e, por este 

motivo, não tivemos tempo hábil para a realização do envio da 
confirmação dos saldos bancários e de fornecedores. Assim, realizamos 
testes alternativos e documentais para comprovar os saldos ora 
existentes.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores da
Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal – AAPROCOM
CNPJ: 60.242.609/0001-07
Rua Getúlio Vargas, nº 91 – Sorocabano
Jaboticabal (SP)

OPINIÃO
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas representam adequadamente, em todos os 

aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Mu-
nicípio de Jaboticabal – AAPROCOM, em 31 de dezembro de 2021 e o desempenho de suas operações para o 
exercício fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RELA-
TÓRIO DO AUDITOR 

A administração da companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressa-
mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-
trações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido 
de forma relevante. 

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração 
somos requeridos a comunicar esse fato. 

PRINCIPAIS ASSUNTOS DE AUDITORIA
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profi ssional, foram os mais signifi ca-

tivos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, 
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Base 
para opinião com ressalva”, determinamos que os assuntos descritos abaixo sejam os principais da auditoria a 
serem comunicados em nosso relatório.

1. Fomos contratados já no decorrer do exercício de 2021 e, por este motivo, não tivemos tempo 
hábil para a realização do envio da confi rmação dos saldos bancários e de fornecedores. Assim, realizamos testes 
alternativos e documentais para comprovar os saldos ora existentes.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal – AAPROCOM continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Associação 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da AAPROCOM são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 

estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profi ssional e mantivemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião.

O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a efi cácia dos controles internos da Associação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal 
– AAPROCOM.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade ope-
racional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Asso-
ciação de Apoio a Projetos Comunitários do Município de Jaboticabal – AAPROCOM. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Associação a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance pla-
nejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ciências 
signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacio-
namentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, 
as respectivas salvaguardas. 

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles 
que foram considerados como mais signifi cativos na auditoria das demonstrações contábeis do exercício corrente 
e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.

Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido 
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto 
não deva ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro 
de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 

OUTROS ASSUNTOS 
Chamamos a atenção para o fato de que as Demonstrações Contábeis – AAPROCOM, relativas ao exercício 

encerrado em 31 de dezembro de 2021, foram auditadas por nossa fi rma de auditoria independente, cujo relatório 
emitido em 14/04/2022 não continha modifi cação de opinião.

Ribeirão Preto (SP), 14 de abril de 2022.

AGUIAR FERES Auditores Independentes S/S - EPP
CRC-2SP022486/O-4 CVM – 9555

Tanagildo Aguiar Feres
Contador - CRC1SP067138/O-0
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Nota 18 Gratuidades – Representam todos os recursos aplicados pela entidade nos 
atendimentos, de forma universal e gratuita, não exigindo cobrança ou contrapartida 
dos usuários. Sendo o total aplicado na área da Saúde foi R$ 6.801.851,92 e na área 
da Assistência Social R$ 143.907,21

2021 2020

PSF Municipal 4.876.425,68 4.414.927,71

PSF Federal 1.925.426,24 1.780.490,33

SOS Esp Municipal 13.748,09 17.430,89

SOS Esp Estadual 38.075,21 54.521,91

CMDCA JABOTICABAL 22.800,00 24.685,20

Emenda Parlamentar 50.581,24 0,00

SOS Esp Municipal 21/22 4.860,23 0,00

SOS Esp Estadual 21/22 13.842,44 0,00

TOTAL 6.945.759,13 6.292.056,04

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2021.

_____________________________________ _________________________________
Ana Cléria Costa Bernades Deberaldini                                                LOGOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

PRESIDENTE CRC2SP026.168/O-8

CPF:794.897.021-53 MAURILIO BENEDITO DELFINO
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Plenário aprova 17 projetos em sessões ordinária e 
extraordinária; dois têm pedido de vista

O plenário da Câma-
ra Municipal de Ja-
boticabal aprovou em 
sessão ordinária na 
segunda-feira (18/04) 
o total de 17 projetos, 
quatro deles incluídos 
na pauta de votação. 
Outros dois projetos 
previsto na Ordem do 
Dia original tiveram 
pedido de vista apro-
vados por unanimida-
de, pelo prazo máximo 
regimental, e retor-
nam para votação na 
próxima sessão ordi-
nária, marcada para 
o dia 02 de maio, com 
início regimental às 20 
horas, aberta ao públi-
co e com transmissão 
ao vivo pelo canal da 
Câmara no YouTube 
e retransmissão pela 
página da Câmara no 
Facebook.

PREVENÇÃO AO SUI-
CÍDIO – O primeiro item 
da noite a ser discuti-
do foi o Projeto de Re-
solução nº 22/2022, 
que cria a Comissão 
de Assuntos Relevan-
tes para averiguar e 
propor soluções de 
políticas públicas de 
suporte emocional e 
prevenção ao suicídio 
em Jaboticabal. A ma-
téria, de autoria da ve-
readora Profa. Paula 
(PT), acabou aprovada 
por unanimidade com 
uma emenda verbal 
apresentada pela au-
tora para adequar a 
redação, determinan-
do o número de mem-
bros da comissão em 
cinco, e não em até 
cinco. Os membros 
foram definidos ain-
da durante a sessão, 
que foi suspensa para 
a sua formação con-
forme representação 
partidária, ficando 
composta pelos vere-
adores: Profa. Paula 
(presidente); Dr. Edu 
Fenerich (MDB); Dr. 
Paulo Henrique Advo-
gado (PATRI); Val Bar-
bieri (PRTB) e Daniel 
Rodrigues (PSDB). A 
comissão terá como 
objetivo fiscalizar in 
loco os serviços de 
saúde e outros órgãos 
que atendam esta de-
manda; além de apu-
rar as notificações, 
dados sobre automu-
tilação e tentativas 
de suicídio pelos dife-
rentes órgãos do mu-
nicípio; verificar as 
políticas públicas de 
valorização da vida em 
execução no municí-
pio; verificar o fluxo-
grama, plano de tra-
balho e/ou protocolos 
de atendimento para 
os casos de automuti-
lação, ideação suicida, 
tentativa de suicídio 
ou situações de crise 
de quem procura os 
Serviços Municipais 
de Saúde e Conselho 
Tutelar; entre outros. 
A comissão terá 90 
dias, prorrogável uma 
única vez por igual pe-
ríodo, para a conclu-
são dos trabalhos.

HONRARIAS, DENO-
MINAÇÕES E BENEFÍ-
CIO – Na sequência, os 
vereadores discutiram 
e votaram o Projeto de 
Decreto Legislativo nº 
42/2022, de autoria 
da vereadora Val Bar-
bieri (PRTB), que insti-
tui Placas Comemora-
tivas pelo Dia Mundial 
dos Animais, a serem 
entregues a pessoas 
ligadas a causa ani-
mal em sessão solene 
no dia 04 de outubro 
de 2022, que acabou 
aprovado por maio-
ria, com voto contrá-
rio do vereador Pepa 
Servidone (DEM); e o 
Projeto de Decreto Le-
gislativo nº 43/2022, 
de autoria do verea-
dor Paulo Henrique 
Advogado (PATRI), que 
concede Título de Hon-
ra ao Mérito à Unimaq 
Máquinas e Equipa-
mentos pelos seus 27 
anos de fundação e 
serviços prestados 
ao município de Jabo-
ticabal, aprovado de 
forma unânime. Am-
bos os projetos, que 
dependiam de votação 
em um único turno, se-
guem para promulga-
ção da presidente da 
Casa, Renata Assirati 
(PSC).

Outros cinco proje-
tos de lei foram apro-
vados por unanimida-
de em 1ª discussão e 
votação, com dispensa 
de apreciação em 2º 
turno. São eles: Proje-
to de Lei nº 214/2022, 
de autoria da verea-
dora Dra. Andréa De-
legada, que denomina 
de “Ninrod Waldomiro 
da Silva Vieira” o Poço 
Artesiano localizado 
na rua Nelson Men-
donça Junior, 170, 
no bairro Residencial 
Senhor Bom Jesus; o 
PL nº 219/2022, de 
autoria da vereadora 
Renata Assirati (PSC), 
que denomina de “João 
Sérgio Giangrecco – 
Macarrão” o Poço Ar-
tesiano localizado na 
rua Dr. Antônio Roque 
Geraldo, esquina com 
Rua Tharcílio Panos-
so, no Parque das Ara-
ras; o PL nº 220/2022, 
de autoria da verea-
dora Val Barbieri, que 
denomina de “Ruth Sa-
bella Zocolaro” a área 
de lazer “L” no bairro 
Conjunto Habitacional 
Hugo Lacorte Vitalle I; 
o PL nº 218/2022, de 
autoria do vereador 
Prof. Jonas (REPUBLI-
CANOS), que altera a lei 
que instituiu a Semana 
Municipal da Consci-
ência do Autismo (Lei 
nº 4.691/2015), pas-
sando a ser reconhe-
cido como “Abril Azul”, 
ampliando para todo o 
mês de abril as ações 
de conscientização so-
bre o Transtorno do 
Espectro Autista (TEA); 
e o PL nº 221/2022, de 
autoria da vereadora 
Profa. Paula, que al-

tera a lei do Benefício 
Temporário de Ajuda 
Financeira, concedido 
pela Secretaria Muni-
cipal de Assistência e 
Desenvolvimento So-
cial, permitindo nova-
mente a possibilida-
de de recebimento do 
benefício por jovens 
que sofrem com dro-
gadição. Os projetos 
seguem para sanção 
do prefeito municipal, 
Prof. Emerson Camar-
go (PATRI).

ABERTURAS DE CRÉ-
DITO – O Projeto de 
Lei nº 215/2022, que 
autoriza o Executivo a 
abrir um crédito adi-
cional especial de R$ 
50 mil no orçamento 
do SEPREM, foi apro-
vado em 1º turno por 
unanimidade. De acor-
do com o Executivo, 
a dotação deve pos-
sibilitar o “ingresso 
às novas receitas de 
compensação previ-
denciária bem como 
possa quitar os débi-
tos decorrentes dos 
pedidos de compensa-
ção que lhe venham a 
ser apresentados por 
outros Regimes Pró-
prios de Previdência 
Social (RPPSs)”.

Já os quatro proje-
tos, previstos na Or-
dem do Dia, que pe-
diam autorização para 
a abertura de créditos 
no orçamento da pre-
feitura, foram discuti-
dos e votados em blo-
co (PL nº 216/2022; 
PL nº 226/2022; PL 
nº 227/2022 e PL nº 
228/2022). O verea-
dor Pepa Servidone 
(DEM) chegou a pe-
dir vista das matérias 
pelo prazo máximo 
regimental, porém, o 
líder de Governo na 
Câmara, Dr. Mauro 
Cenço, solicitou prazo 
de cinco minutos, sen-
do o de menor tempo 
apreciado, como man-
da o Regimento Inter-
no, e aprovado. Decor-
rido o tempo de vista 
concedido, os projetos 
foram submetidos à 1ª 
votação e aprovados 
por maioria, com voto 
contrário do vereador 
Pepa Servidone (DEM). 
Com o resultado, os 
projetos tiveram que 
ser submetidos a 2ª 
discussão e votação 
em sessão extraordi-
nária, realizada logo 
após o término da ses-
são ordinária, quan-
do acabaram aprova-
dos em definitivo por 
maioria, com voto con-
trário de Pepa Servi-
done. Os projetos são: 
PL nº 216/2022, que 
permite a abertura de 
um crédito adicional 
suplementar de R$ 7.5 
milhões no orçamento 
da prefeitura, desti-
nado a reforçar a do-
tação orçamentária 
para despesas com o 
transporte municipal 
e intermunicipal de 
alunos universitários; 

o PL nº 226/2022, que 
autoriza a abertura 
de um crédito adicio-
nal suplementar de 
pouco mais R$ 2.6 mi-
lhões para, segundo a 
prefeitura, reforçar o 
saldo orçamentário da 
Secretaria Municipal 
de Saúde “haja vista o 
término do contrato de 
gestão da Unidade de 
Pronto Atendimento 
de Jaboticabal”; o PL 
nº 227/2022, que dis-
põe sobre a abertura 
de um crédito adicio-
nal suplementar de R$ 
8.121.000,00 milhões 
para a manutenção e 
desenvolvimento do 
ensino quanto à me-
renda escolar e outros 
materiais de serviços 
para a rede munici-
pal, cujos créditos re-
ferem-se a repasses 
estaduais e federais; e 
o PL nº 228/2022, que 
permite a abertura 
de um crédito adicio-
nal suplementar de R$ 
8.790.000,00 milhões 
para reforçar dota-
ções orçamentárias 
destinadas à constru-
ção do Novo Centro de 
Saúde (Centro Munici-
pal de Especialidades) 
– o valor do crédito 
será coberto por R$ 
5.290.000,00 milhões 
por recursos próprios 
do município, e outros 
R$ 3.5 milhões por 
convênio estadual fir-
mado com a Secreta-
ria de Desenvolvimen-
to Regional (SDR).

PEDIDOS DE VISTA – 
Já o Projeto de Lei nº 
222/2022, de autoria 
do Executivo Muni-
cipal, que na prática 
permite a contratação 
de jovens, enquanto 
estagiários, para atu-
ar como monitores na 
Zona Azul – ainda a ser 
reativada –, acabou 
tendo a votação adia-
da. O líder do Governo 
na Câmara, Dr. Mauro 
Cenço, pediu vistas do 
projeto pelo prazo má-
ximo regimental, que 
foi acatado pelo plená-
rio por unanimidade. 
Segundo o parlamen-
tar, dúvidas entre os 
vereadores gerou a 
necessidade do pedi-
do. O mesmo ocorreu 
com o Projeto de Lei nº 
223/2022, de autoria 
da vereadora Dra. An-
dréa Delegada, que al-

tera dispositivos da lei 
que obriga os estabe-
lecimentos comerciais 
que compram sucatas 
de metais, fios de co-
bre e alumínio a man-
terem cadastros dos 
fornecedores (Lei nº 
3.640/2007). A autora 
do projeto pediu vis-
tas para modificações 
no texto apresentado 
após vereadores pro-
porem sugestões ao 
texto. A sessão chegou 
a ser suspensa para 
a redação de uma 
emenda. No entanto, 
Dra. Andréa Delegada 
decidiu pedir vistas 
pelo prazo máximo re-
gimental para melhor 
análise e redação de 
possíveis emendas. Os 
dois projetos voltam 
à discussão na próxi-
ma sessão ordinária, 
marcada para o dia 02 
de maio.

INCLUSÕES – Quatro 
projetos de autoria do 
Prefeito Municipal fo-
ram incluídos na pau-
ta de votação por re-
querimento assinado 
pela maioria dos vere-
adores, dispensando a 
tramitação ordinária 
pelas comissões per-
manentes da Casa. 

Dois deles estão re-
lacionados à abertu-
ra de crédito: o PL nº 
239/2022, que auto-
riza o Poder Executi-
vo a abrir um crédito 
adicional especial de 
R$ 6.418.000,00 no 
orçamento da prefei-
tura. De acordo com o 
Executivo, as dotações 
orçamentárias serão 
destinadas à refor-
ma da EMEB Florassu 
Fernandes dos Santos, 
ampliação da creche 
“Zilda Arns Neumann”, 
para pavimentação 
da Alameda Homero 
Borsari, de trechos 
da Rua São Sebas-
tião, entre outros, e 
os recursos finan-
ceiros virão do caixa 
do Governo Munici-
pal (R$ 1.308.000,00), 
e de transferência 
do Governo do Esta-
do de São Paulo (R$ 
5.110.000,00); e o 
PL nº 242/2022, que 
autoriza a abertu-
ra de um crédito adi-
cional especial de R$ 
1.180.000,00 para a 
construção do Termi-

nal de Integração de 
Transporte Urbano, 
cujos recursos finan-
ceiros para a execu-
ção virão de R$ 480 
mil de recursos pró-
prios do Governo Mu-
nicipal, e de R$ 700 
mil de emenda vinda 
por transferência do 
Governo do Estado de 
São Paulo. Ambos os 
projetos receberam 
pedido de vista do ve-
reador Pepa Servido-
ne, pelo prazo máximo 
regimental, e de cinco 
minutos do vereador 
Dr. Mauro Cenço, sen-
do apreciado e apro-
vado o prazo de menor 
tempo conforme dita 
o Regimento Interno. 
Decorrido o tempo de 
vista, os vereadores 
votaram e aprovaram 
os dois projetos por 
unanimidade, que ago-
ra seguem para a san-
ção do prefeito muni-
cipal.

Também foi inclu-
ído para apreciação 
dos vereadores o PL 
nº 240/2022, que na 
prática, passa a exi-
gir como requisito, 
para provimento de 
cargos públicos em 
comissão na prefeitu-
ra, o nível superior de 
ensino. O projeto se-
guiu determinação do 
Ministério Público Es-
tadual e foi aprovado 
por unanimidade pelo 
plenário.

Da mesma forma, os 
vereadores discuti-
ram, votaram e apro-
varam de forma unâni-
me o PL nº 243/2022, 
que autoriza o Poder 
Executivo a celebrar 
convênio com o Esta-
do de São Paulo, por 
meio da Secretaria de 
Segurança Pública, 
objetivando a coope-
ração técnica, mate-
rial e operacional aos 
órgãos policiais. De 
acordo com o Executi-
vo, o convênio tem por 
objetivo o desenvolvi-
mento de ação conjun-
ta voltada a prevenção 
do crime e da violên-
cia.

A íntegra da sessão 
ordinária e extraordi-
nária está disponível 
para acesso no canal 
da Câmara no YouTu-
be.
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Renata Assirati acompanha ação contra a 
dengue em Jaboticabal

Uma ação conjunta 
realizada pela Secre-
taria de Saúde, Tiro 
de Guerra de Jaboti-
cabal 02-018 e Centro 
de Educação Ambien-
tal, teve como objetivo 
conscientizar a popula-
ção sobre os cuidados 
com a dengue. A ação, 
denominada de  “Cons-
cientização e panfl eta-
gem sobre a dengue”, 
ocorreu na manhã do 
último sábado, dia 16. 

A  presidente da Câ-
mara Municipal de Ja-
boticabal, Renata Assi-
rati, acompanhou todo 
o trabalho realizado na 
área central, onde os 
atiradores do Tiro de 
Guerra, no comando 
do Sargento Fábio Viní-
cius de Carvalho Fabre, 
e com apoio de Sérgio 
Ramos, além dos fun-
cionários da Prefeitura, 
entre eles, José Car-
los dos Santos (Cafu), 
Valdir dos Santos Soa-
res (Lão),  por meio do 
Centro de Educação 
Ambiental, realizaram 
a panfl etagem e toda 
orientação necessária 
aos munícipes.

 Além da abordagem, 
um drone orientava os 
agentes sanitários com 
os pontos onde poderia 
ter focos do mosquito 
Aedes-aegypti, cons-
tatando um total de 
oito locais com caixas 
d´água sem tampa e 
duas piscinas com água 
verde e larvas do mos-
quito. Com esta inspe-
ção completa do drone 
também foram detec-
tados diversos pontos 
com calhas entupidas, 
um risco para a proli-
feração do mosquito da 
dengue. 

“Estive presente no 
nosso centro de Jabo-
ticabal e fi quei muito 
satisfeita com o tra-
balho que está sendo 
desenvolvido com a 
prevenção à dengue. 
Encontrei os atirado-
res do Tiro de Guerra, o 
Sargento Fabre, Sergio 

Ramos,Cafu, Lão, além 
de vários funcionários 
da Prefeitura que es-
tavam comprometidos 
com esta importante 
ação. É importante sa-
lientar que os vereado-
res da nossa Casa de 
Leis estão comprome-
tidos com este trabalho 
preventivo. Parabéns a 
todos que incansavel-

mente trabalham para 
esta conscientização. O 
uso de drone também 
foi uma excelente ideia 
e é sempre necessário , 
enfatiza Renata Assirati. 

Enquanto havia o 
trabalho preventivo 
no centro da cidade, 
a equipe de controle 
de vetores  realizava a 
nebulização nas resi-

dências e terrenos dos 
bairros Morada Nova, 
Morada do Campo e 
Parque dos Laranjais. 
Segundo Cafu, nesta re-
gião foram constatados 
cinco casos positivos de 
dengue e oito suspeitos.

E neste sábado, dia 
23, será realizada a 
Ação do Centro de Edu-
cação Ambiental, junta-

mente com as Secreta-
rias de Meio Ambiente, 
Obras, Saúde e Educa-
ção, além do Contro-
le de Vetores e Tiro de 
Guerra, num total de 80 
pessoas que estarão 
completando o traba-
lho nos bairros Morada 
Nova, Morada do Cam-
po e Laranjeiras. Ainda 
de acordo com Cafu, 

serão utilizados cinco 
caminhões para a re-
tirada de materiais in-
servíveis dos terrenos. 

“Vamos continuar 
este trabalho nos bair-
ros onde há casos de 
dengue, com o arras-
tão. E durante a sema-
na os funcionários  do 
Controle de Vetores fo-
ram até os locais onde 
os pontos foram loca-
lizados pelo drone na 
área central da cida-
de. É importante que a 
população, como um 
todo, colaborem neste 
momento com a limpe-
za dos seus quintais e 
façam todo o trabalho 
preventivo. Precisamos 
do apoio de toda a po-
pulação”, informa Cafu. 

Até o fechamento des-
ta matéria, Jaboticabal 
conta com 58 casos po-
sitivos de dengue e 119 
suspeitos. 

“Vamos realizar um 
trabalho preventivo. 
Todos nós. A prefeitu-
ra de Jaboticabal vem 
realizando um trabalho 
excelente e é importan-
te que haja os cuidados 
necessários em nossos 
quintais. Somente o tra-
balho preventivo fun-
ciona”, fi naliza Renata 
Assirati.
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