
SOCIEDADE SANJOANENSE DE ESP RTES HÍPICOS 

Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo 

Av: Senador Marcos Freire, s/n° - Jardim Aeroporto 

Fone I Fax: (0**19) 3622-3189- e-mail: 
eapic@uol.com.br 

CEP 13.875-044 - São João da Boa Vist - SP 

CNPJ: 97.403.281/0001-65 lnsc. Estadu I: Isento 

A Prefeitura Municipal de são João da Boa Vista, 

Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Ab stecimento. 

Assunto: Prestação de Contas referente ao Acordo de 
Cooperação de n° 002/17 

Objeto: Ocupação e Exploração do Espaço localiz do no Recinto de 
Exposições, com a finalidade de executar exp sições, feiras de 
produtores e criadores, competições, convenç-es, entre outros, 
ligados à agropecuária e ao agronegócio. 

limo Sr. Diretor do Departamento de Meio Ambi nte, Agricultura e 
Abastecimento. 

Vimos por meio deste, · apresentar os docume tos referente ao 
Acordo supra, do ano de 2019, conforme relaçã abaixo: 

1
- Cópia do estatuto atualizado e alterações, devidamente registrado; 

- Cópia das atas de nomeação dos Dirigentes e do Conselho Fiscal a 
Entidade devidamente registrada; 

-Certidões Negativas de débitos Municipal, Estadual, Trabalhista de 
Tributos e Contribuição Federal; 



I ' 

- ~plação contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da 
OSf, forma de remuneração, períodos de atuação com destaque para dirigente 
re~Rünsável pela administração dos recursos recebidos à conta da pare ria; 

I 
- ~~rtidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC 
comprovando a habilitação profissional dos responsáveis por balanço e demonstrações 

I I 'b. contá ets; 
I 

-rlllblicação do Balanço Patrimonial da OSC, dos exercícios 
e cbrrado e anterior; 

- emais demonstrações contábeis e financeiras da OSC, 
at~mpanhadas do balancete analítico acumulado no exercício; 

I 
- Pfclaração atualizada da ocorrência ou não de contratação ou 
remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassado , de servidor ou 
etnf,regado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão u função de 
confiança de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus 
rf spectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, m linha reta, 
cp~teral ou por afinidade; 

l beclaração atualizada de que o quadro diretivo da Organização da 
Sociedade Civil e o administrativo da entidade gerenciada não possu m parentesco até 
'll grau, inclusive por afinidade, com agentes políticos de Poder ou d Ministério 
R~úblico, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera 
oyemamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como p ente em linha reta, 
o lateral ou por afinidade; 

.l IDeclaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) 
~~encente(s) a parentes até 2° grau, inclusive por afinidade, de diri entes da 
(i) ganização da Sociedade Civil e administrativo da entidade gerenc ada, ou de agentes 
~ íticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou e tidade da 
t<hninistração Pública da mesma esfera governamental ou respectiv 
companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afini 
I I 

T Declaração atualizada de que as contratações e aquisições/compra 
fJ Organização da Sociedade Civil com terceiros fazendo uso de ve as públicas, foram 
precedidas de regras previamente fixadas em regulamento próprio, c m critérios 
~~pessoais e objetivos e em observância aos demais princípios do igo 37, caput, da 
Constituição Federal; 

I 

L Declaração atualizada de que os procedimentos de seleção de pess 
p~ Organização da Sociedade Civil, devidamente previstos em regul ento próprio, 
f qntendo plano de cargos dos empregados, obedeceram a critérios i pessoais e 
p?jetivos e em observância aos demais princípios do artigo 37, capu, da Constituição 
Federal; 
I 



No mais, aproveitamos o ensejo para reiterar no sos mais elevados 
votos de estima e consideração, nos dispondo prestar quaisquer 
esclarecimentos que se façam necessário à perf ita apuração desta 
prestação de contas. 

Atenciosamente, 

São João da Boa Vista, 1 O de Jan iro de 2020. 

Jairo Hamilton Domingues 

Presidente 
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No dia trinta e um de janeiro de dois mil e dezenove (3 /1/2019}, às 19:30 horas foi 
,t}erta em primeira chamada à assembleia geral, para eleição posse da nova diretoria, a 
~tlal foi encerrada em decorrência da falta do quórum necessári . Reaberta às 20,30 horas, 
'~segunda chamada, atendendo a convocação prévia, na form prevista no estatuto social, 
reuniram-se os associados da Sociedade Sanjoanense de Esport s Hipicos, Srs. Fabio Lopes · 
da\ Cruz; Alexandre Costa Dezena; Pércio Silveira dos Rei ; José Rubens Silvantes 
~~nsanares ; Ricardo Backstron Falavigna; Marcelo de Barros O mingues; Orlando Ceschin 
~ilho; Marcelo Bertoldo Motta; Jairo Hamilton Oomingues; Luis Fra cisco do Amaral Junqueira 
~1 

Costa; Alfredo José Rodrigues dos Reis; Diego de Barros oming1,1es; Gelsio Antonio 
Tr~visan ; José Octávio de Souza Filho; Fernando Barbosa; Mari Henrique da Silva; Mareio 
B~ttotdo Motta; Antonio Malta de Alencar Neto; Paulo Eduardo de livelra e 'Francisco Ardelio 
~gonelli Guidi, para em assembleia geral ordinária , nos termos d que prevê os artigos 13° e 
14° do Estatuto Social, elegerem o presidente da Diretoria Executi a para o biênio 2019/2020. 
Ab11indo os trabalhos, o atual Presidente da Diretoria Exec tiva , Sr. Jairo Hamilton 
o~rringues, solicitou aos presentes, que elegessem um dos sócio presentes, para presidir a 
P"F~nte assembleia geral ordinária. Dada a palavra aos presentes por una. nimidade foi eleito 
pa ... presidir a presente, o associado Alexandre Costa Dezena, que aceito-., o entargo e 
nÓmeou para secretariar a presente, o associado Orlando Ce chin Filho. Foi lido pelo 
stf~tário o edital de convocação. Em seguida passou-se a eleiçã do presidente da diretoria 
e cutiva e do conselho fiscal. Pelo presidente da assembleia f i dito aos presentes, que 
r u a inscriçao para a reeleiçao do atual presidente, Sr. Jairo milton Oomingues para o 
ca de presidente da diretoria executiva e dos senhore$ Fran isco Vaz de Lima Neto; 
F 

1 
ando José Pereira Guena e José Rubens Silvantes Mançanare , como membros efetivos 

e~ ando Ceschin Filho e Alfredo José Rodrigues dos Reis como. embros sup.tentes para o 
co lho fiscal. Assim, cumprindo o previsto no artigo 39° § 0 do Estatuto Social, o 
p s nte da assembleia passou ao item da pauta que é a elei ao. Dada a palavra aos 
p . tes, foi decidido que a eleição se daria de forma aberta. on e todos declinariam seu 
vot~ . Assim, tendo em vista a existência de um só candidato inscr to, ou seja, o Sr. JAIRO 
H T N MIN ES, foi reeleito por aclamação, por todos os resentes. Na sequência 
o idente da assembleia geral, deu posse imediata ao pres dente eleito, Sr. JAIRQ 

ON OMIN UES, em ssando-o no car de President S H "r: 
to ar o bi nio 2 1 /2020, com in fcío ho·e dia 31 de 'an ir e 2. rmjn n i 

embro d 2.02 , permanecendo no éar~o e respond ndo pela SSEH até a 
ção de nova eleição. Na sequência deu posse ao Conselh Fiscal eleito, por igual 

peri o. Em seguida, o presidente eleito informou que escolheu seus pares de diretoria, razl.o 
pel~ qual na presente reunião, ·o _presidente da assembleia ger I, DA POSSE a nova 

RIA UTIVA A SSEH, eleita para o mandato do biên o 2019/2020, çom iQIÇig 
h · ' término no dia 31 .de dez§mbro de 2.020, que ficou assim co posta:- PRJªSIPENté::O 

I TON DOMINGUES, brasileiro, casado, administrador d empresas, portador da 
CI.~G1 • n° 4.807.038 SSP-SP e inscrito no C.P.F. sob o n° 356 72 978 - 00, residente e 
dom ifiado nesta cidade, na rua João Batista da Silva, n° 20 - Jardim Canadá; ~ 
!:!l~lt!St!'!N!.!.T~:- Sr. PERCIO SILVEIRA DOS REIS, brasileiro, engen eiro agrônomo, casado, 
po r da Cédula de Identidade RG/SSP/SP. n° 10.389.867 e ins rito no CPF/MF. sob n° 
032. 1.308/20, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Caio J sé de Miranda n° 456, 
Janf Nova São João; 1° TESOUREIRO:- ANTONIO MALTA E A NC R N 
brasHelto, casado, advogado, portad~r da CI. RG. n° 10.568.159-3-SS -SP e inscrito no C.P.F 
sob Ó ~o 025 049 808 - 17, residente e domiciliado nesta cidade, na r a José Martins Amorim 
n° 1n2 - Apt. 26-B - CondoriÍ!nio Portal da Mantiqueira; T R I 0 :- ).WK 
F CO AMA JUN UEJRA DA COSTA, brasileiro, piscicult r, casado, portador da 
CI.R . n° 9.378.876-SSP-SP e inscrito no CPF sob n° 068 479 8 - 48, residente e 
domktil!ado na Fazenda Retiro do Alto, deste município; 1° C . . :- AL,EMNDftE 
COSÍADEZ&;NA, brasileiro, solteiro, maior, comerciante, portador da LRG. n° 26.515.293-8 
e inõC\1o no CPF sob n• 288 245 ô28 - 09, residente e domiciliado nesta cidade, m• 



~ .... : 
:\~\!) . . " 

' Jl~;'~ ~Campos, n'. 333 - Bairro Rosário; 2" SE ETÁRI ·- FAa!Q LQPJ J ~. 
'\t;h.';leiro, pectJarista, casado, portador da CI.RG.· n° 5.8 .757- P-SP e inscrito no CPF sob 
10\n° 053 357 19e- 77, residente .. e. domiciliado no sítio ltaipava, Sairro Bebedouro, municipio 
d~ Aguaí, deste Estado; DIRETOR TE NICO NA ÁREA BOVINO :- Sr. RIC~ 
BrCKSTRQN FALAVIGNA, brasileiro, casado, médico veterin rio, portador da CI.R:fiõ 
~ .565.648-SSP-SP e inscrito no CPF sob o n° 076.275.368-47 residente e domiciliado na 

. ~ a Atílío André Rub.bo, n.0 135, apto. 22. Condomínio Paris, Parque das NaçOes, nesta 
i de; DIRETOR TEGNICQ NA AREA ~E EQl;JI~pS:- Sr. MARCE&,O DE @ARftOS 
, MING ES, brasileir~, c~sadO:. 1í~Jl21~J}l~1~,~~pr , S!~ .. , ~ropresa , porta~or da Cl.~~: n° 

3.935.344-4-SSP-SP e anscnto no ~P.F. ;ã_ôb~D.;O~~J5~ 038 80, residente e c;lomsclliado 
e' ta cidade na rua Getúlio Vargas n° 589~pt• .~~éntro; DI TÉCNIC NA Á 

P UEN S ANIMAIS, IVAN LUIS SI YANIJ'OS MAN AR S. brasileiro, casado, 

1
n enheiro agrônomo, portador da CI.RG. n° 14.524.317-SSP-S e inscrito no C.P.F. sob o 

nf ~ 02 589 978-42, residente e domiciliado na. rua Rua Rosalvo ndrade Dias n° 81 ,... Águas 
da \Prata- SP. CONSELHO FISCAL. O Conselho Fiscal, com m ndatQ igual ao da diretoria 
e~ffutiva, ficou assim composto:- FRAN I CO VAZ_ E. LIMA N T , brasileiro, casado, 
agncultor, portador da CI.RG. n° 8.267.244-SSP-SP e 1nscnto no PF sob o n° 850.626.008-
63, 1i residente e domiciliado nesta cidade, na rua Carlos Roberto Bo aretti F1° 045- Parque dos 
J~_tJitibás: F6RNAN,DO JOSÉ PEREIRA GUENA, brasileiro, casa .. o, engenheiro, portador da 
Cl.fi<G. n° 3.652.117-SSP-SP e inscrito no CPF sob n° 006 O 698 - 99, residente e 
d ~iciliado nesta cidade, na Rua Ana de Oliveira, n° 64- Apt. 102 Çentro e ~Q~R, RiJ~eN§ 

'A T MAN ANARES, brasileiro, casado, engenheiro agrOn o. portador da Cl. G. n° 
~837-S P-SP e inscrito no CPF sob. n° 717 993 548- 49, res'dente e domiciliado nesta 
e, na rua Luiz Barbosa, n° 34 - Jardim Leonor, ·como mem ros efetivos e QRL6NDO 
HIN FtLHO, brasileiro, casado, tabelião, portador da CLRG. n° 6.511 .731-1-SSP-SP e 

!rito no CPF sob n° 718 139 008-25, residente e domiciliado ne ta cidaáe na Alameda lpê 
a n° 126 - Morro Azul I e ALFREDO JOSÉ RODRIG REI , brasileiro, casado, 
~iante, portador da CI.RG. n° 8.924~365 e inscrito no CPF s o n° 885 843 308 - 44, 

res di8nte e domiciliado nesta cidade, na Rua Nagib Miguel n 4.035, como membros 
suRI8,ntes. Em seguida o Presidente da Assembleía Geral, deu a pa avra aos presentes, pare 
se ~nifestarem sobre outros assuntos de interesse da SSEH e c mo não houve qualq~,.~er 
ma?trestação o mesmo dava a presente por encerrada, solicit ndo ao Secretério qve 
proy~nciasse a transcrição em ata , no livro próprio, o que foi feito. u, (as) Orlando Ceschin 
F. ilhpfeque secretarie e digitei a presente ata. Eu, (as) Alexandre C sta Oeze. na, que presidi 
esta sembleia . geral. (as) Fabio Lopes da Cruz; Alexandre Costa Dezena; Pércio Silveira 
d~o eis; José Rubens Silvantes 'Mansanares; Ricardo Backstro Falavigna; Marcelo de 
Ba . ~ Domingues: Orlando Ceschin . Filho; Marcelo Bertoldo Motta; Jairo Hamilton 
D i gues; Luis Francisco do Amaral Junqueira da Costa; Alfredo J sé Rodrigues dos Reis; 
Die~ de Barros Domingues; Gelsio Antonio Trevisan; José Octávio d Souza Filho; Fernando 
Ba~or.a; Mario Henrique da Silva; Mareio Bertoldo Motta; Antonio Malta . de Afencar Neto; 
Paulb \Eduardo de Oliveira e Francisco Ardelio igonelli Gui ·. . 

1 

1

Apresente é copia fiel da ata da re ni o da ass. léia ge I, ~alizada em 31 de 
janeita de 2.019, para eleição e posse a ·reteria e tiva e o Conselho Fiscal da 
S~de Sanjoanense de Esportes Hípic s- SEH, bi nio 2019/ O. 

1
sao João da Boa Vista, 06 de fev •1' 



SOCIEDADE SANJOANENSE DE ESPO 
Recinto de ExposiçOes José Ruy de Lima AZe!vecJo 

Av: Senador Marcos Freire, s/n° - Jardim llor'~"'"''+"' 
Fone I Fax: (0**19) 3622-3189- e-mail: eaD,IC@M:>I. 

CEP: 13.875-044- São João da Boa Vista SP 
CNPJ: 97.403.281/0001-65 lnsc. Estadual: , 

RELAÇÃO NOMINAL- DIRETORIA DA S.S.E.H. 2019 

Jti' O HAMILTON DOMINGUES 

P~ESIDENTE 
E~9EREÇO : RUA JOÃO BATISTA SILVA, NR. 20 - JD. CANADÁ- SÃO JOÃO 

TELEFONE: (19) 99775-8448 

Efj11AIL: jairohamilton@hotmail.com 

RG: 4.807-038- SSP-SP 

C~F: 356.728-978-00 

P'R~IO SILVEIRA DOS REIS 
V~CE PRESIDENTE 
E~DEREÇO RUA CAIO JOSÉ MIRANDA, NR 456, JARDIM NOVA SÃO JOÃO
VISTA -SP 

JOÃO DA BOA 

TEL~ONE: (19) 99767-5821 

E~~IL: percioreis@uol.com.br 

RG: 10.389.867 - SSP-SP 

C~F : 032.301.308/20 

A~~ONIO MALTA DE ALENCAR NETO 
19 TESOUREIRO 
Efi9EREÇO: RUA JOSÉ MARTINS AMORIM, NR 112-AP.26-B- PORTAL DA 
JdÃO DA BOA VISTA -SP 

T~L~FONE: (19) 99775-2095 

E"(1~1L: tonymalta@arrudasampaio.com 

RG: 110.568.159-3- SSP-SP 

.CAF: 025.049.808-17 

UJI~ FRANCISCO AMARAL JUNQUEIRA DA COSTA 

21 TESOUREIRO 

ENDEREÇO: FAZENDA RETIRO DO ALTO- SÃO JOÃO DA BOA VISTA- SP 

TE~~FONE: (19) 99609-5128 

E~~IL: chicoaj63@hotmail.com 

RG: 9.378.876- SSP-SP 
I 

CPF:1 068.4 79.848-48 

A~NDRE COSTA DEZENA 
11 'sECRETÁRIO 

ENO~REÇO: RUA AMÉRICO DE CAMPOS, NR 333- ROSÁRIO- SÃO JOÃO DA 

TELEFONE: (19) 99121-4641 

EM~IL: aledezena@hotmail.com 

RG: 26.515.293-8 - SSP-SP 

CPF:I288.245.628-09 
I 

IRA- SÃO 

VISTA- SP 



SOCIEDADE SANJOANENSE DE ES 
Recinto de Exposições José Ruy de Lima â.,.,,,,.,., .. ,., 
Av: Senador Marcos Freire, s/n° - Jardim â"'''"'"""'""' 

Fone I Fax: (0**19) 3622-3189- e-mail: eap· 
CEP: 13.875-044- Sêo Joêo da Boa Vista 

CNPJ: 97.403.281/0001-65 lnsc. Estadual: 

FABIO LOPES DA CRUZ 

2~ SECRETÁRIO 

ENDEREÇO: SITIO ITAIPAVA- BAIRRO BEBEDOURO- AGUAI- SP 
I 

TELEFONE: (64) 9973-6744 

EMAIL: fabiolopesdacruz@hotmail.com 

RG: '5.896.757- SSP-SP 
I I 

CPF: 053.357.198-77 

M~~CELO DE BARROS DOMINGUES 

DIRETOR T~CNICO NA ÁREA DE EQUINOS 

EN,DEREÇO: RUA GETULIO VARGAS, NR 589-AP.12- SÃO JOÃO DA BOA VIST - SP 

TELEFONE: (19) 98142-6085 

EMAIL: marcelobarrosdomingues@hotmail.com 

RG: 23.935.344-4 - SSP-SP 

CPf: 265.751.038-80 

RICARDO BACKSTRON FALA VIGNA 

DIRETOR T~CNICO NA ÁREA DE BOVINOS 
ENDEREÇO: RUA ATILIO ANDRÉ RUBBO, NR 135- APT0.22- CONDOMINIO RIS- SÃO JOÃO 

I 
DA ,BOA VISTA - SP 

TELEFONE: (19) 99775-8942 

EMAIL: billvet@uol.com.br 

RG: ltl.565.648 - SSP-SP 

CPF: 076.275.368-47 

IVAN lUIS SILVANTOS MANÇANARES 

DIRr,OR T~CNICO NA ÁREA DE PEQUENOS ANIMAIS 

ENDEREÇO: RUA ROSALVO ANDRADE DIAS, NR 81- ÁGUAS DA PRATA- SP 

TELEFONE: (19) 99737-9628 

EM41~: ivan.mancanares@unifeob.edu.br 

RG: !1.4.524.317- SSP-SP 

CPF: 102.589.978-42 

JOS~ ~UBENS SILVANTOS MANÇANARES 

CONS~LHO FISCAL 
ENDE,EÇO: RUA LUIZ BARBOSA, NR 34- JARDIM LEONOR- SÃO JOÃO DA 

TELEFONE: (19) 99740-8100 

E MAl~: jrmancanares@hotmail.com 

RG: ~.411 .837- SSP -SP 
CPF: 7f 7.993.548-49 



SOCIEDADE SANJOANENSE DE ESPORTE HiPICOS 
Recinto de Exposições José Ruy de Lima Az vedo 
Av: Senador Marcos Freire, s/n° -Jardim Aer porto 

Fone I Fax: (0**19) 3622-3189- e-mail: eapic@ ol.com.br 
CEP: 13.875-044- São João da Boa Vista SP 

J~LANDO CESCHIN FILHO 

d~SELHO FISCAL 

CNPJ: 97.403.281/0001-65 lnsc. Estadual: sento 

~NpEREÇO: AV. DR. OCTAVIO DA SILVA BASTOS, NR 4035- MORRO AZUL- ÃO JOÃO DA BOA 

VlyA-SP 
TEI:EFONE: (19) 99775-1095 

E~AIL: oceschin@gmail.com 

R;G l 6.511.731-1- SSP -SP 
I I 

CPf: 718.138.008-25 

FRANCISCO VAZ DE LIMA NETO 

CONSELHO FISCAL 
ENpEREÇO: RUA CARLOS ROBERTO BONARETII, NR 045- PQ.JEQUITIBÁS- ÃO JOÃO DA BOA 
V1IS1J"A -SP 

TE~EFONE: (19) 99775-1328 

EM~IL: não possui 

RG: 8.267.244-SSP-SP 

CPf: 850.626.008-63 

ALFREDO JOS~ RODRIGUES DOS REIS 
I 

CONSELHO FISCAL 

E~q>EREÇO: RUA NAGIB MIGUEL, NR 4.035- SÃO JOÃO DA BOA VISTA- SP 

ThEFONE: (19) 99727-4906 

EMAIL: jkrr@uol.com.br 

RG: 8.924.365 

CPF: 885.843.308-44 

FERNANDO JOS~ PEREIRA GUENA 

CONSELHO FISCAL 

ENQEREÇO: RUA ANA DE OLIVEIRA, NR 64- AP. 102- CENTRO- SÃO JOÃO A BOA VISTA- SP 

TELEFONE: (19) 99779-9210 

E~AIL: não possui 

RG: 3.652.117-SSP-SP 

CPF: 006.440.698-99 

' 

São João da Boa Vista, 10 de Janeiro de 2020. 


