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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE 30 DE AGOSTO DE 2021, EM
ATENDIMENTO AO ARTIGO 48 DA LRF E ARTIGO 44 DA LEI N°
10.257/2001 (ESTATUTO DAS CIDADES): Elaboração do Plano Plurianual do
período de 2022 a 2025.
Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, no horário das dezesseis
horas, no prédio do Teatro Municipal de Pitangueiras, sito a Rua Espírito Santo n° 110-
Centro - Pitangueiras/SP, foi realizada a audiência pública para a discussão na fase de
elaboração do Plano Plurianual do período de 2022 a 2025, conforme convite publicado
eni jornal no dia vinte e um de agosto de dois mil e vinte e um e na página eletrônica
oficial da municipalidade, para c9nhec~rtt~nteida sobre o local e o tema a ser
tratado. A audiênc~:afot 4ivulgaqa ainpit'em" ." públicos do município,
convidando todos' O\s\~efvidorespúbliçós ..de equipamento
de projeção de: '. do Secretário
Municipal da F\ da Contadora
Municipal, a Sra.

'., sendo
trinta e oito 'milhões

.",,,,...., (cento j

trezentos e oitenta reais), para 2024 de R$ 48.000, ....
de reais), e PaJa2.925.de R$ 152. (centé e.cinquenta
e dois mil'reais), totalizan'dú•.o valor paratü1qll~dr;iênio
(quinhentos e oite~~.~.edOis,milhões e ~·vi~t{;~:.dois

discutlUoÓse<á;metodologiade utillZfida,pâ,ra a
projeção gas s receitas do municlpio. As despesas no ;PPA: foram

de acordo ç~m a classific~f~O por nat~re~~de e :põr iuníâfdes
s, cujo [total ao quadriênio;~;é..o...mesmo preEiê!fl$.(~J:fgram

apresenta io . os investimentos que o município pretende fazer ,nos prÓx.Imosqu.~tro
art0S, apr$se~tados de forma agrupada por-área de.aplicaçãoh~omo S~üde, Ens~o,
.Assist~~lcia>$~çi~, ...~!J.frl;lestl1lt~!a.....Na~.~e~~e~cil;lJ9E~~....aP1~§~~~~dos·.•.:~~..~·9~'~í,:!19.s<d9.~
·····l!Illit~s,cg~§titücionai~e legais, como o Iíiiilte previsto de Gast s ÇOP} g~s~?~l;h e
mínim~))deaplicação no ensino e na saúde, demonstrando que unicípio tem\apjJ . o
se . pí(e·:açimados percentüai~ irrmilhos1%exigi·f~'Nt~'gfsllIç o, ficando ..,~.' Il~~jàrnento

4: '"/'3,,, '.' '. '. h.pli5\~~~~:n~ Ensino para 2022 em '. , 7%, no FUNDEB na 13; Jp

agistép<) êm.;~7,1~"%hea aplicação em Saúde em 26,49~ ..i~ s .
""-\':',; .. :::':. _l. ,/-"':._",.,""-"_- ,/:_ - 'i"".,:: :.;' '," :";"':""__" :,,:' :,c";' "'_'_,", 'c' " .",. ,:".,:,:'"'~>"',.:':,:,:':. .~ :jP''-_

apres~~~~X~~~:,f:oi:';:~lJ~gaa:~'p~!avra a,0§0""Qr~sen~esTparâ qÍJ;~l~" j >./'e se
manifestas~~~; 'ARós\,todos's~/Illanife\s' •é. teaU~em.ques~i~na•......•. ,i' úe foram
respondidos, del,dstYii . .' ~~\.•:a .....•....~.~. ... i~~mã \ . /t<:),d~sos presentes
assinaram a lista de]') a e d' 'co'Ordenadnraos tr lC~U responsável por
elaborar a ata, tal qual foi a reunião. Assim, a presente aiã segue arquivada junto com a
lista de presença, tendo sido assinada por todos os presentes.



4ffiluuitipio ~c Jitauguciras
Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 66

CNPJ.: 45.370.707/0001-28 - Fone/Fax: (16) 3952-9121
CEP 14.750-000 - Pitangueiras - Estado de São Paulo

Pitangueiras, 30 de agosto de 2021.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Artigo 48, § único da LC n° 101 de 04/05/2000 e artigo 44 da Lei n° 10.257/2001.

Elaboração do Plano Plurianual referente ao período de 2022 a 2025
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saúde

Desmatamento
pode aumentar
chance de novas
pandemias
Relatório da Universidade Harvard
destaca que há pouco investimento
contra o surgimento de doenças

inicialmente entre suínos e
depois para trabalhadores
agncotas-, dovírusnipah,na
Malásia.em fazendas de por
cos com altas concentracóes
de animais. .
Alémdisso,acaça,o consu

mo e o comércio de animais
selvagens também podem
provocar o spillover.
Acrise climática émais um

fator que deve impactar nos
riscos de aparecimento de no
vas doenças no mundo, con
siderando as alterações que
ocorrerão em ecossistemas.

~~Fs~~~~:s~~lid:d:~~rh~~
bitats adequados para espé
ciesdiminuírem, oque pode
ria promover maisencontros
entre vida selvageme huma
nos, t,com isso, mais eventos
de spillover,
"Areduçáodehabitats e dis

ponibilidade de néctar para
morcegos, por exemplo, têm
pressionado esses animais a
buscar fontes alternativas de
alimento em áreas urbanas e
arredores", afirmam os cien
tistas no relatório.
Por fim, os pesquisado

res convocados por Harvard
apontam estratégiaspara evi
tar eventos de spillover;Acon
servaçâo ambientaléaprimei
ra a ser destacada no relató
rio divulgado.
Outras estratégias listadas

são restrições ao consumode
animais selvagens,investiga
çõessobrevírusna vida selva
gem e uma rede global de vi
gilânciade pa[ógenosem hu
manos, animais criados para
abate e vida silvestre, entre
outras iniciativas.
Segundo o documento de·

senvolvidopelo pesquisado
res da UniversidadeHarvard,
são baixos os investimentos
destinados a impedir spillo
ver. "Nãomais Jo que US$4
bilhões fR$ '21,Sbilhões] são
gastos a cada ano em todo o
mundo ematividades depre
vençãode transbordamento.
A Covid-19sozinha resultou

em uma perda de PIB global nFciiiiji,~~~~:E~~:':~~~~~~=TIi~~~iij~jiiiiiiIS~~(ii~estimada em US$4 trilhões • FUNDAÇAODEAPOIOADENSINO,PESQUISAEASSIST NelA •• • •••• -. -. •
[RS '21,5 trilhões], ou cerca de DOHOSpnAl DASCUNICASDA f.M.R.P,U.s.p,
USS40bilhões[RS215bilhões] ~rwPrn9~EletrónlcO'""03flD21,ootP~me~'~~:~"~I~ãcdeC'trI«GW ...,oce9C'DQM10nvc1QCOG114:i:~a~~:~j~I~~~:Ó:I: ::;:::~:::~::~::I:::~v~:;:~::::o::~~~::o od;
por ano durante U1TI século", co"'c"",~.mc"lIlLflaZN2ll21H'h",aLData<lo".;;",d~."""M~'IlP<l~I:;.1J111121l2!<~'!04nozl."I",,~ .... iculol de som, /Ia sede. fora da ad. do m~.,ieipio para atender as di..,.rSIIS

aponta o relatório. :,,:':';~~::'~:-~~~~:O~~~~~"~'~~~~,~~~U~~!~::~~~;~:~"'" ô'" JIt/2O'I:l"~ho..... IMaoo '1ecnotaril!lsdo mU/li,,;p;o,II lI"rt" de 30.08 202~ a~ 091100""/1,inlcrmO!lçôes I! cópia do

r,::==:::;P;;;R;;:E~FE"'IT"'U;;:;RA:;:;;::;M;:;U;;;N;;:;I;;:CI"'P:;;:Al;:::;;;DE;::;;:BR;;;O:;:;D;O;W;S~K1:;===:;l:::~IP:~~~:O~:~~:~~r2~~~~~O;i~8~;::'~~OI:c~:::,::~::~~g~,:,~comou si:a

A PAHEITUfIA M!J~.)ICPALOf. HRODOWSKlliil ptjbHw que flI!&r~me o PflEGÃC PIIESE~lAL U' 02512021
1IPl) MENOII PREÇOIJNITAR.:J.Objelo:IIEG1STRnOfPREÇO PAlIA fVENTUAIS E FUTURAS Anu.s.:;ÔES OE
MÓves, EtrnOOOM~T1COS E INFOlIW.TICA, locam cor,\,:dad!l,01 i"l~'W;õOOS em ~a!liô~Br da ""tEIme
:0<010~mpafe'.:ere'n ii sessao a ser Inli.<8~" el~ NnVA IlATA no dia 09J0912l1:n '" II9hOO o')a Se,mar'<i
~e locitaçOes~ Conuabls,situ;l<!o"11 pr.oçaMartim M~roira. n' 142. ,""!TO do rnuni~ipio00 8rcrowslO,~Me
oc~rrerJi·1 ~ro[e.""m."'.o 00 pr.gÍOll,O. mlE;e:;.:;"~o.~",ii~lIC"-'l.\ijf~ ,ntegl'l! do tMiol ~~~~~. 00 .rte
www.bl1ldOWllki.cp.gov.br.Durante a ;e~~ trtiblica ~ Ot)t""",tQoilJ r ~..'al o I.ISC 00 Jl\iÍs;;a,~s de ,l'ol( ...~
lilCial"'ltcnle>:ll; aa p~ndel~ia da COVID-19 tQf,lonne Decrete Estad,oa!n·;;4.9~9, de 04/USI2U2G

&l,iret:imenlOi sOln~nl~ ~tm,c, 00 c·ma'l li!:itacaol)bfIKlOW'ki.lp.gg~.b'.
erodow~,SP.203~.OOstoU82021.JOSELUIZPEREZ-Pr~le;roMunicipal

Phi11ippeWatanabc

SÃO PAULO Um relatório da
Universidade Harvard refor
çaquealteraçõeshumanas no
uso da terra ea destruição de
florestas tropicais são fatores
quepodem aumentar aschan
ces de surgimen to de doen
ças com potencial pandêmi
cooOs pesquisadores apon
tam a conservacâc ambien
tal como uma das estratégi
aspara evitar novas doenças.
O Harvard Global Hcalth

Instirute eoCenter forClima
te.Health, and rheGlobalBn
vironment,daescolade saúde
públicadeHarvard.reuniram
pesquisadores para analisar a
literatura científica disponí
velaté omomento e apontar
caminhos para prevenção de
novas pandemias.
Um dos pontos citados di

retamente pelo relatório é
o desmatamento. Os cien
tistas apontam como exem
plo o aumento, após proces
sos de desmate na Améri
ca Central, de roedores co
mo reservatórios dehantavi
DlS -que, em caso de conta
minação de humanos, pode
levar à síndrome pulmonar
por hantavírus.
Aexpansãode áreasagricul

táveis também está ligada ao
surgimento de novas doen
ças. Isso ocorre, afirmam os
pesquisadores, pelo potenci
al de tal açáo aproximar hu
manos a rebanhos de animais
silvestres.
·'Cercade '1.2% da ~rea ter

restre em hotspots de biodi
versidade,muitasvezessobre
postos a hotspots dedoenças
emergentes, é ameaçada por
expansão agricola", afirma
o dOClunento.
O relatório aponta que pro

cessos de urbanização des
controlados e sem planeja
menta podem ter um papel
nosurgimentodedoenças,pe
lasmudanças no usode terra
e por possíveis grandes con
centrJ.çõesde pessoas e con
dicôe.s de vida ruins.
Há ainda fazendas de ani

malli como outro pomo im
portante emeventosdespillo·
ver,ou transbordamento, em
tradução do inglês,de zoono·
ses -basicamente, quando
mn víms salta de uma espé-
ciepara uma nova, como pa-
ra hwnanos. Ospesquisado- Ír===~::;;;:===~
res apontam a baixa diversi- ~ ~
uauegenéticae oeJevadonú- ~
mero deanimaismantidosem
alglmsdesses locais. !\!t~SPÇ!
OS dentistas Jão c.omo

exemplo a transmissão -

Cãesrecebem inalação para enfrentar
tempo seco emudanças de temperatura

Ainalaçác feita sem reco
mendação médica, porém,
é um ponto de divergência
entre os vererinános. Rossi
afirma que o método só de
veser feito se houver indica
ção,pois caso contrário, po
de até prejudicar a respira
çàodc animal
"Podemos fazer inalação,

mas existem cuidados a se
rem tomados.Vocêpode pre
judicar a respiração do ca
chorro porestresse, vocêpo
de prejudicar sua oxigena
ção. Então de maneira geral
eu não recomendo, anáo ser
se indicadopeloveterinário",
afirma Rossi.
Já o médico veterinário

Eduardo Manos, proprietá
rio da clínica veterinária Dr.
Nelson Manos, afirma que
não há prejuízo em se fazer
a inalação, principalmente
em cachorros como focinho
achatado.Martes explicaque
a baixaumidade ressecamui
to aviaaérea desses animais.
o que poJe C<lUS3ruoenças
respiratórias.
"Não vejo contra indica·

~~ãonenhum3 desde que se·
ja só com soro fisiológico.
Esse ressef..'amento pode fa
zer com que o animal ('.0"
mece a produzir mais mu
co du que deH:ria, o que po
de ocasionarourros tipos de
doenças respiratórias, co
mo a pneumonia", explica
o veterinário.

os pelos caem. Mas quando
as mudanças de temperatu
ra são bruscas, a capacidade
de fazer esse ajuste diminui.
O especialista explica que

aspessoas devem tomar cm
dado ao se basear em seu
próprio frio ou calor na ho
ra de colocar roupas em seu
animal. Emvezdisso, ele re
comenda que o dono preste
atenção nos sinais que seu
pet está dando -mesmo se
estiver frio e ele estiver com
abocaaberta eofegante,por
exemplo, pode ser um sinal
que ele está com calor,
Cães menores e com pe

lo curto tém mais dificulda
de de fazer tais adaptações.
Aquelescomfocinhoachata
do, como buldogue, e pugs.
têmaindaoagravantedepos
suíremo sistemarespiratólio
prejudicado, pois têm mais
dificuldade naventilação.
O veterin~rioalerta queca

chorros destetipo sào osmais
afetaJos peio tempo secoeas
mudançasbruscasde tempe
raturae, por isso,podemficar
resfriados, contrair gripes e
até tel-doenças como a tos
se can.ilcommais faciHdadc.
"São problemascomunsem

cachorros que já témalguma

deficiência como por exem
plo o focinhomuito achata
do ou o sistema imunológi
co fragilizado, Existem pa
tógenos que vão se benefici
ar dessaépcca doano. Emu
danças repentinas sem que o
corpo tenha tempo para se
adaptar aumentam a chan
ce deles adoecerem"
É ocaso daAgncs.uma ca

dela da raçapugda empresa
ria SréfaniMunizBenetti.za,
dona de um per shop na zo
na leste de São Paulo.
Benerti conta que há um

ano a pug precisa fazer lna
laçóes periódicas,poisno cli
ma frio está constanremenre
gripada.Agnes chegoua ficar
internada com pneumonia.
Seusoutros dois cães, avira
lata de grande porte Judith
e a yorkshire i\'latilJa, estão
lidando bemcomasmudan
çasde temperatura e a baixa
umidade do ar.

"Às ve7.esa gripe evoluipa
ra uma bruncJI.tite,depois pa
ra uma pneumonia, então a
veterinária pediu pra man
ter constantemente a inala
çãonela,poisajudaaabrir os
bró.nq~iose deixa o pulmão
malSlimpo.Com essa troca
de tempo,apugtica mal';diz.

VictoriaDamasceno

SÃOPAULO Otamanho, o tipo
do focinho e a pelagem são
características de cachorros
que os pais de per devem fi
carespecíalmente atentos no
inverno. Isso porque o tem
pu secoe asmudanças brus
cas de temperatura podem
fazer os animais sofrerem
nesta época do ano =-resfrí
ados, alergiase até pneumo
niassãoquadros comunsnas
clínicasveterinárias.
Alguns animais sofrem

mais do que outros, no en
tanto. Cachorros grandes,
compactos e com pelos lon
goscosrumam sentir menos
frio.J~ospequenos, compe
lagemmenor e focinhoacha
tado (braquicefálicos),além
de sentir mais flio, têm mais
problemasrespiratólios. Es
tesúltimos sãoprejudicados
tantopelasmuclanç<lsJe tem
peratura, quanto pelo tem
po seco.
AlexandreRossi,vete.riná

rio e zootecnista pela USP
(Universidade de São Pau
lo),explicaque os animaisse
adaptam as condiçõesdoam
biente.Noinverno,apelagem
ficamais volumosa.Noverão,
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Agência Reguladora dos
Serviços de Saneamento das
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CNPJ n~13.750.681/0001-57

ERRATA
Pregão Presencial n° 06/2021
Objeto: Contratação de serviços de
apoio administrativo em rotinas
contáoeis, fiscais e trabalhistas da
ARES-peJ, Data da sessão:
23/09/2021. as 1011.Os Editais
completos encontram-se
dispo/ljveisna 'lacte. daARES-PCJ,
na Avenida Paulista. 633 _ Jardim
Santana,Amencana.'SPe no síte
www.arespcj.com.br

Dalto Favaro Broch!
DlretorGeral.
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