
ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE ALTINÓPOLIS 

Relatório da Associação dos Estudantes Universitários 

de Altinópolis — AEUA 

Atividades Desenvolvidas no ano letivo de 2017 

No 12  Trimestre de 2017 a AEUA - (Associação dos Estudantes Universitários de 

Altinópolis - AEUA), deu início aos cadastros e recadastro de seus associados no mês de janeiro 

de 2017 dos dias 19 de janeiro de 2017 a 03 de fevereiro de 2017 onde obtivemos um número 

de 272 associados, sendo 141 para Batatais, 37 para Franca e 94 para Ribeirão Preto. 

Devido a alguns associados estarem aguardando resultados de vestibulares o 

cadastro continuou aberto durante todo o mês de fevereiro de 2017. 

Após foram realizadas as contas para boleto mensal do mês de fevereiro de 

2017 com o número de alunos acima descritos e suas respectivas cidades, portanto foram 

realizadas as seguintes viagens: 

• Batatais 3 ônibus com 15 viagens cada; 

• Franca: 1 ônibus com 15 viagens; 

• Ribeirão Preto: 2 ônibus com 15 viagens cada; 

Totalizando 90 viagens de ônibus, sendo aplicado o valor de repasse da Prefeitura 

Municipal de Altinópolis de R$ 33.000,00. 

No mês de março a Associação encontrava-se com 296 associados cadastrados 

utilizando o transporte sendo, 147 para Batatais; 40 para Franca; e 109 para Ribeirão Preto, 

portanto foram realizadas as seguintes viagens: 
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• Batatais: 2 ônibus realizaram 19 viagens cada, e 1 ônibus realizou 

21 viagens; 

• Franca: 1 ônibus realizou 21 viagens; 

• Ribeirão Preto: 2 ônibus realizaram 22 viagens cada, e 1 micro-ônibus realizou 

20 viagens; 

Totalizando 124 viagens de ônibus, e 20 viagens de micro-ônibus no mês Março, 

aplicando o valor de repasse da prefeitura municipal de R$ 60.000,00. 

Portanto finalizamos o 1º Trimestre de 2017 com 214 viagens de ônibus e 20 

viagens de micro-ônibus, sendo aplicado o valor público municipal de R$ 93.000,00. 

No 29  Trimestre de 2017 a Associação dos Estudantes Universitários de Altinópolis - 

AEUA, continua suas atividades referente ao transporte de seus associados às Faculdades e 

cursos Técnicos das cidades de Batatais, Franca e Ribeirão Preto/SP. 

Ressaltamos a princípio que o aumento no número de associados bem como a 

necessidade de mais veículos necessários ao transporte dos mesmos, este Presidente dirigiu-se 

ao chefe do Executivo limo. Sr. José Roberto Ferracin Marques - Prefeito Municipal de 

Altinópolis/SP, solicitando que fosse remanejado o valor de R$ 10.000,00 do mês de 

Junho/2017 (conforme plano de trabalho), para os meses de Abril e Maio de 2017 

respectivamente, o valor de R$ 5.000,00 mês, o qual o Sr. chefe do Executivo foi favorável. 

Dando continuidade aos trabalhos administrativos desta AEUA no mês de abril a 

AEUA encontrava-se com 306 associados sendo 158 para Batatais, 40 para Franca e 108 para 

Ribeirão Preto, sendo realizadas as seguintes viagens: 
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• Batatais: 2 ônibus com 17 viagens cada, 1 ônibus com 18 viagens e 

1  Van  com 15 viagens; 

• Franca: 1 ônibus com 18 viagens; 

• Ribeirão Preto: 2 ônibus com 18 viagens cada, e 1 micro-ônibus com 18 

viagens; 

Totalizando 106 viagens de ônibus, 18 viagens de micro-ônibus e 15 viagens de  Van  no 

mês de abril, aplicando o valor de repasse da Prefeitura Municipal de R$ 40.000,00 + R$ 

5.000,00 (remanejado de Junho), totalizando R$ 45.000,00 no mês de abril. 

No mês de maio a AEUA, encontrava-se com 297 associados, sendo 151 para 

Batatais, 39 para Franca e 107 para Ribeirão Preto, sendo realizadas as seguintes viagens: 

• Batatais 3 ônibus com 22 viagens cada, 1  Van  com 5 viagens; 

• Franca 1 ônibus com 22 viagens; 

• Ribeirão Preto 2 ônibus com 22 viagens cada e 1 Micro-ônibus com 22 viagens; 

Totalizando 132 viagens de ônibus, 22 viagens de Micro-ônibus e 5 viagens de  Van,  

aplicando o valor de repasse da Prefeitura Municipal de R$ 60.000,00 + R$ 5.000,00 

(remanejado de Junho), totalizando R$ 65.000,00 no mês de maio. 

No mês de junho a AEUA, encontrava-se com 236 associados, sendo 149 para 

Batatais, 26 para Franca e 61 para Ribeirão Preto, ressaltamos que neste mês grande numero 

de associados suspendem seus contratos, pois seus calendários de provas exames e afins 

terminam logo no inicio do mês, sendo realizadas as seguintes viagens: 

• Batatais 2 ônibus com 20 viagens cada e 1 ônibus com 18 viagens; 

• Franca 1 Micro-ônibus com 14 viagens e 1  Van  com 6 viagens; 
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• Ribeirão preto 1 ônibus com 20 viagens e 1 ônibus com 12 

viagens; 

Totalizando 90 viagens de ônibus, 14 viagens de Micro-ônibus e 6 viagens de  

Van,  aplicando o valor de repasse da Prefeitura Municipal de R$ 43.000,00. 

Para o Mês de Julho de 2017 não foi disponibilizado transporte Universitário para 

nenhuma das cidades atendidas por esta AEUA. 

Dando início as atividades do 29  semestre no mês de agosto após os cadastros 

e recadastro realizados de 17/07/2017 a 28/07/2017 a AEUA encontrava-se com 294 

associados, sendo 150 para Batatais, 39 para Franca e 105 para Ribeirão Preto, ressaltamos 

que os cadastros ainda se estendem pelo mês de agosto, pois várias pessoas ainda não têm 

seus resultados de vestibulares, ficando da seguinte forma: 

• Batatais 3 ônibus com 24 viagens cada; 

• Franca 1 ônibus com 23 viagens 1 Micro-ônibus com 1 viagem; 

• Ribeirão preto 1 ônibus com 24 viagens, 1 ônibus com 18 viagens e 1 micro-

ônibus com 19 viagens; 

Totalizando 137 viagens de ônibus, 20 viagens de Micro-ônibus, aplicando o 

valor de repasse da Prefeitura Municipal de R$ 60.800,00. 

No mês de setembro a AEUA encontrava-se com encontrava-se com 304 

associados, sendo 155 para Batatais, 41 para Franca e 108 para Ribeirão Preto, sendo 

realizadas as seguintes viagens: 
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• Batatais 3 ônibus com 19 viagens cada; 

• Franca 1 ônibus com 15 viagens e uma  Van  com 4 viagens; 

• Ribeirão preto 2 ônibus com 19 viagens cada, 1  Van  com 19 viagens; 

Totalizando 110 viagens de ônibus, 23 viagens de  Van,  aplicando o valor de 

repasse da Prefeitura Municipal de R$ 49.000,00. 

No mês de outubro a AEUA encontrava-se com encontrava-se com 295 

associados, sendo 150 para Batatais, 39 para Franca e 106 para Ribeirão Preto, sendo 

realizadas as seguintes viagens: 

• Batatais 2 ônibus com 17 viagens cada e 1 ônibus com 20 viagens; 

• Franca 1 ônibus com 17 viagens, 1 viagem de micro-ônibus e 2 viagens de  van;  

• Ribeirão preto 2 ônibus com 20 viagens cada, 1  Van  com 20 viagens; 

Totalizando 111 viagens de ônibus, 1 viagem de micro-ônibus e 22 viagens de  

Van,  aplicando o valor de repasse da Prefeitura Municipal de R$ 54.500,00. 

No mês de novembro a AEUA encontrava-se com encontrava-se com 287 

associados, sendo 147 para Batatais, 38 para Franca e 102 para Ribeirão Preto, sendo 

realizadas as seguintes viagens: 

• Batatais 3 ônibus com 19 viagens cada; 

• Franca 1 ônibus com 13 viagens, e 1  van  com 3 viagens; 

• Ribeirão preto 2 ônibus com 19 viagens cada, 1  Van  com 15 viagens; 
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Totalizando 108 viagens de ônibus, e 18 viagens de  van,  aplicando o valor de 

repasse da Prefeitura Municipal de R$ 49.700,00. 

No mês de dezembro a AEUA encontrava-se com encontrava-se com 109 associados, sendo 75 

para Batatais, 10 para Franca e 24 para Ribeirão Preto, sendo realizadas as seguintes viagens: 

• Batatais 2 ônibus com 6 viagens, 1 ônibus com 4 viagens; 

• Franca 1 viagem de ônibus, 5 viagens de micro-ônibus e 5 viagens de  van;  

• Ribeirão preto 1 ônibus com 7 viagens, 1 micro-ônibus com 4 viagens, e apoio 

de 10 fretes de carro; 

Totalizando 24 viagens de ônibus, 9 viagens de micro-ônibus e 5 viagens de  van,  

e apoio de 10 fretes de carro, aplicando o valor de repasse da prefeitura 

Municipal de R$ 20.000,00. 

Portanto finalizamos o ano letivo de 2017 com 1.032 viagens de ônibus, 104 

viagens de Micro-ônibus e 94 viagens de  Van,  sendo aplicado o repasse Público Municipal de 

R$ 480.000,00. 

Atenciosamente, 

itinópolis, SP,05 de janeiro de 2018.  

Heber 	st Dela Libera 

Presi ente 
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