
Balanço Consolidado do Ano de 2001. 
 

Saldo em caixa em 01/01/2001 .............................................................. R$    177,56 
Saldo em banco em 01/01/2001................................................................ R$ 16.595,37 
 
CRÉDITOS 
 
Contribuição dos moradores ................................................................... R$ 5.974,00 
Contribuição da CLIN (Gari comunitário................................................. R$ 17.780,00 
 R$ 23.754,00 
DÉBITOS 
 
Despesa com pessoal (salário dos Garis comunitários, comissão de  
cobrança de mensalidade, 13° salário .................................................. R$   9.495,00 
Despesas com as maquinas roçadeiras ( gasolina, óleo, pecas, conserto,  
fio de nylon. E laminas para corte de capim  ........................................ R$  792,00 
OUTRAS DESPESAS ( Contribuição para o carnaval 2001, despesas  
com almoço e passagens do tesoureiro para resolver problemas da AMJI; 
 compra de sacos de lixo; almoço e refrigerantes para o pessoal da troca de 
 lâmpadas das ruas, pessoal da VACOL ( Limpeza da fossa ) ; Compra de  
vassouras de grama e capim; material de papelaria; compra de sacos de  
cimento e areia; material de pintura ( para consertar e pintar as mesas e  
bancos da praça); pregos para a ponte de madeira; cesta básica ( Jair e  
Adailton); aulas dadas aos componentes da bateria do bloco (“Babando  
na Gola” mestre Odilon; Compra de madeira, pregos, tintas, telhas para 
 a reforma da coleta seletiva; almoço e refrigerante para o pessoal da Clin  
para retira entulho de lixo da comunidade; confecção de faixa alusiva a  
eleição da AMJI; conta de água e hidrômetro da sede da AMJI; pago  
despesas com o carro de ronda da DPO de Piratininga; compra de instrumentos 
 musicais para o bloco “Babando na Gola”; compras para a festa de natal,  
brinquedos a serem distribuídos, aluguel de som para a festa ................. R$   3.293,32 
 
Saldo em caixa em 31/12/2001 .................................................................  R$      171,33 
Saldo em banco m 31/12/2001 ..................................................................  R$ 26.656,56 
 
OBS Todos os comprovantes de despesas do ano de 2001, estão arquivados na Tesouraria da 
AMJI. 
 
       Renan Lacerda                                                       Delcio Pereira Nunes 
      Presidente  AMJI                                                              Tesoureiro  
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