
 

 

Ribeirão Preto, 21 de junho de 2022. 

 
SAERP – Secretaria de Água e Esgotos de Ribeirão Preto  
Rua Amador Bueno nº 22, Centro. 
CEP: 14.010-06 
Ribeirão Preto – SP 
A/C Mônica Imaculada Borges 

Ref. Chamamento Público nº03/2020 DAERP - cronograma físico financeiro 
reprogramado com redução para 12 (doze) meses de trabalho. 
 

A ASSOCIAÇÃO INSTITUTO TERROÁ, com sede na cidade de 
Ribeirão Preto/SP, na Rua Ayrton Roxo, nº901, Bairro Alto da Boa Vista, CEP 14.025-
270, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.971.280/0001-80, vem, por meio deste, protocolar 
o documento “cronograma físico financeiro reprogramado”, conforme solicitação feita 
pela equipe técnica municipal em 23/03/2022. 

É necessário ressaltar que a diminuição do prazo de execução 
do plano de trabalho gera impactos significativos, do ponto de vista técnico e 
financeiro.  

O plano de trabalho aprovado pela comissão e pela Caixa 
Econômica Federal apresenta em seu escopo fases distintas, que preveem novos 
diagnósticos e planejamentos de projetos sociais, bem como a replicação de tecnologias 
e estratégias para outros grupos e territórios. O plano de trabalho atualizado possui 
encadeamentos logísticos diferentes, mesmo com o esforço da nossa equipe técnica 
em mantê-lo próximo ao apresentado na fase inicial. No entanto, o fator temporal em 
um projeto é fundamental para que a comunidade assimile o trabalho 
desenvolvido.  

Ainda assim as atividades foram planejadas com objetivo de 
manter o máximo possível das características originais, em especial no que diz respeito 
às cargas horárias. Assim, as atividades que tiveram redução nos meses de execução, 
tiveram carga mensal aumentada, enquanto algumas atividades apenas foram 
reposicionadas de maneira mais fiel possível à previsão original.   

Sendo assim, registramos nosso posicionamento de que o 
encurtamento do prazo de trabalho poderá acarretar um impacto menor do que o 
previsto inicialmente, no que tange a sustentabilidade do Trabalho Técnico Social. 

 
 
  

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Diego de Freitas Espinoza – Coordenador de Projetos 
RG 23.021.102.1 CPF 298.410.168-50 

 


