
SOCIEDADE SANJOANE~ 'E 
DE 

ESPORTES HÍPICOS 
CNPJ: 97.403.281/0001-6 

RELATÓRIO ANUAL DE CUMPRIMENTO O OBJETO 

Acordo de Cooperação N° 002/2017, celebrado entre a Prefei ura Municipal de Sio 
Joio da Boa Vista e Sociedade Sanjoanense de Esp rtes Hípicos. 

1. IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA 

1.1. Nome da Organização da Sociedade Civil: 

Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos. 

1.2. Objetos da Parceria: 
Ocupação e exploração do espaço localizado no Recinto de Exp sições, com a finalidade de 
executar exposições, feiras de produtos e criadores, competiçõ s, convenções, entre outros 
ligados à agropecuária e ao agronegócio. 

Fomentar o agronegócio e promover a prática recreativa, esporti social, cultural, artística e 
principalmente o incentivo a equitação em todas as suas modalidad s, dando maior visibilidade à 
nossa região atingir novos criadores e usuários e assim, fortal er a economia local eom a 
ocupação e exploração do espaço localizado no Recinto de Exposiç es. 

Fomentar e dar maior visibilidade ao agronegócio local, pois Sã João é polo centralizador e 
conglomerador de alguns dos maiores criadores e expositores de nimais. As parcerias com as 
associações nacionais de cada raça, a SSEH visa o melhora ento genético e a troca de 
experiências técnicas em conjunto com novos conhecimentos tecno 'gicos, e de desenvolvij1 ento 
de novas técnicas de produção, para cada vez mais incrementarmo o agronegócio local. 

METAS PRINCIPAIS: 

• Fomentar e estimular o Agronegócio Regional, a produçã agrícola e agropecuária, 
com a participação de aproximadamente 200 expositore e criadores, com 1.000 
animais; 

• Estimular boas práticas ambientais e sustentáveis, desenvol imento de novas técnicas 
de produção, troca de experiências técnicas em conjunto om novos conhecimentos 
tecnológicos, fortalecimento da indústria, comércio e turi mo locais, estimula4do o 
exercício da cidadania, com público estimado de 70.000 vi itantes. 

1.3. Período de vigência: 26/05/2019 até 25/05/2020. 

1.4. Endereço de instalação da Parceria: Local de funcionamento as atividades desenvolvidas 
através da respectiva parceria: Recinto de Exposições José Ruy de Lima zevedo, Av: Senador Marcos 
Freire, s/n°- Jardim Aeroporto, São João da Boa Vista. 

1.5 Dirigente: Jairo Hamilton Domingues. ACORDO DE CO ERAÇ~.O 002/17, CE~.EBRADO ENTRE A 
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2. EVENTOS REALIZADO NO ANO DE 2019. 

t6• EXPOSIÇÃO MOGIANA DO CAVALO ÁRABE 

Data de realização: 24 a 25 de maio de 20 19 

Público alvo: Criadores, expositores, admiradores, usuários (cavaleiros) e 

Abrangência Territorial: Nacional. 

Metas: Fomentar e fortalecer o agronegócio nacional. 

Criadores participantes: Estimado em 35 (trinta e cinco) participantes. 

em geral. 

I Forma de Acesso: Publico: Gratuita, acesso das 07:00 as 14:00. PartiCIIDantes:· Mediante inscrição na 
r sociação da raça respectiva. 

EXPOSIÇÃO MANGALARGA DE SÃO JOÃO DA BOA 

Data de realização: 05 a 07 de julho de 2019 

Público alvo: Criadores, expositores, admiradores, usuários (cavaleiros) e .. .-."'111"" em geral. 

Abrangência Territorial: Nacional. 

Metas: Fomentar e fortalecer o agronegócio nacional. 

l Criadores participantes: Estimado em 103 (cento e três) participantes. 

Forma de Acesso: Publico: Gratuita, acesso livre das 07:00 as 14:00. Partl(j!Jpantes: Mediante inscriJão na 
sociação da raça respectiva. 

41• EXPOSIÇÃO NACIONAL DA RAÇA MANGALARGA 

Data de realização: 08 a 22 de setembro de 2019 

Abrangência Territorial: Nacional 

l Metas: Dar maior utilização e circulação ao espaço bem como angariar 

1 
odernização do Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo. 

l Forma de Acesso: Aberta a todos, mediante a celebração de contrato 

rponibilidade. 

Criadores participantes: Estimado em 120 (Cento e vinte) participantes. 

para sua manutenção e 

m a SSEH, de acordo com a 
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2.1 OUTROS OBJETIVOS A SEREM 
I -ORGANIZAÇAO. 

PELA 

2.1.1 LOCAÇÃO DE BAIAS E LOCAÇÃO DE ESPAÇO P PROPAGANDA 

I 
f úblico Alvo: Criadores, expositores, admiradores, usuários (cavaleiros) patrocinadores, 
etc. 
~brangência Territorial: Recinto de Exposições José Ruy de Lima 
SP). 
Metas: Dar maior utilização e circulação ao espaço bem como angariar para sua manutenção e 
rpodernização do Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo. 
~orma de Acesso Público: Aberta a todos, mediante a celebração de ""r•H·altn com a SSEH, de acordo 
com a disponibilidade. 
I 

RECEITAS COM O USO DO ESPAÇO 

Quantidade Unitário Valor Geral 

100 70,00 

200 

3~ DO RELATÓRIO PARCIAL DE EXECUÇÃO DO BJETO. 

3.1.1 MEMORIAL DE RESULTADOS 

I , 
A[ exposição do Cavalo Arabe promovida pela Associação Brasileira dos 

(ABCCA), realizada nos dias 24 e 25 de maio do corrente ano, contou com a nartíl'ina" 

inscritos e 24 expositores na etapa competitiva da Mogiana Performance, 

e t etapa Mogiana Halter. 

O 
1 

vento aconteceu dentro do previsto e reuniu animais de grande .... ,,. ...... ~ ... , 

on~e houve a premiação dos 1°, 2° e 3° lugares - Campeão Ouro, Campeão 

7.000,00 

de 1 08 animais 

l 
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t Associação de Raça trouxe esse evento a nível nacional para a "'1"'"u'~ , devido a experiência que a 

~SEH detém na realização e planejamento de eventos a toda a estrutura fisica 

disponibilizada pelo Recinto de Exposições. 

~ referida exposição além de fortalecer a economia da cidade, pois emprego e movimenta o 

exposições de equ'inos, thrismo, projeta a cidade de São João da Boa Vista no cenário brasileiro 

~ansformando a cidade em referência para outras grandes exposições de .. 11~1u1"''"· 

~ Exposição Mangalarga São João da Boa Vista/SP promovida pela 1\.ssma~J~,;ao 
d~ Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM), nos dias 05 a 07 de julho do ,..n ...... n·t .. ano, contou com a 

phticipação de 114 animais e 58 expositores. 

O\ evento aconteceu dentro do previsto e reuniu animais de grande uu~1111'~"u'"'• com disputas acirradas e 

e~senciais para a pontuação na Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga, 

cirade. 

A1Associação de Raça trouxe esse evento a nível nacional para a cidade 111Pu·ot1n a experiência que a 

S • EH detém na realização e planejamento de eventos agropecuários a toda a estrutura fisica 

di ponibilizada pelo Recinto de Exposições. 

I 
A \ referida exposição além de fortalecer a economia da cidade, pois 

exposições de equinos, tutismo, projeta a cidade de São João da Boa Vista no cenário brasileiro 

transformando a cidade em referência para outras grandes exposições de ... 11~11<1.1" 

• A Exposição Nacional da Raça Mangalarga, promovida pela r..""v''~"''"v 
Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM), nos dias 08 
corrente ano, contou com a participação de: 

• 400 animais participantes da Exposição Nacional e Prova Funcional. 
I • 430 Inscrições de animais participantes da Exposição Nacional e 

1776 Expositores participantes GeraV Pelagem da Exposição Nacional e 

\. O evento aconteceu dentro do previsto e reuniu animais de grande habi promovida pela 
I Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça 1Y.UU1f:>"uu5 .'1'> em parcena com a 

Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos a 41 a edição da Nacional contou com a 
I 

I participação de 116 expositores das mais diferentes partes do responsáveis pela 
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apresentação em pista de cerca de 400 amma~s 
Na opinião do Diretor Técnico da ABCCRM, Alessandro Procópio, a elevada 

qualidade e a homogeneidade apresentadas pela tropa foram o ponto alto dessa quadragésima 
P,rimeira Nacional. "Este ano, como já era esperado, nós tivemos a de animais de 
1 

altíssimo nível, com uma média muito alta 

\ Ao longo dos dez dias de julgamentos, os jurados puderam que os animais estão 
muito próximos uns dos outros em um alto padrão. "Isso Or<)O<>rc:tonlou disputas muito boas 

$to no andamento como na morfologia, possibilitando que o pudesse conferir toda a 
\ qualidade do plantei da raça Mangalarga". 

A~Associação de Raça trouxe esse evento a nível nacional para a cidade a experiência que a 

S EH detém na realização e planejamento de eventos agropecuários e a toda a estrutura física 

di ponibilizada pelo Recinto de Exposições. 

A \referida exposição além de fortalecer a economia da cidade, pois 

tutjismo, projeta a cidade de São João da Boa Vista no cenário brasileiro 

transformando a cidade em referência para outras grandes exposições de au&&palló>. 

exposições de equinos, 

I 
I 
I 

O J bjeto da locação de baias e locação de espaço para propaganda é angariar 

e rtiodernização do Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo. 
I 

para a manutenção 

O valor previsto para o ano de 2019 para a locação de baias era de R$ 7.vv ... vv. sendo que a receita 

real'zada foi de R$ 4.427,96 

o vrlor previsto para a locação de espaço para propaganda (muro) para o 

ls.qoo,oo, sendo que a receita realizada para o período foi de R$ 18.781,91 
I 

ano de 2019 foi de R$ 

O t~tal de receitas para o período foi de R$ 23.209,87 

Os recursos angariados através da locação de espaços para propaganda .v ... ,a ... ~~v do muro) e da locação 

de baias, foram utilizados nas despesas com tarifas bancárias no valor de R$ ,9o(nas despesas com 
I 

IRRf no valor de R$ 133,41, no pagamento de ISSQN no valor de R$ 225, 

no vr lor de R$ 1.058,53(em serviços contábeis no valor de R$ 9.087, 

patrimonial em jornal no valor de R$ 250,0~m A VCB permanente no 
I 

materiais de escritório no valor de R$ 621, 7<Y,ê'm materiais para manutenção 

RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSt RUY'J-rr~r·r~~~;~~ 
AV: SENADOR MARCOS FREIRE, S/N"- ~ 
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R$ 866,9 ~ materiais elétricos para manutenção do espaço no valor 

u~u•"u"~''03 para manutenção do espaço no valor de R$ 2.064, 17;~m 

wi!:11ranh•nl'!in do espaço no valor de R$ 1.124,00; ~ materiais de serralheria 

valor de R$ 2,800,00~m serviços para manutenção elétrica do espaço 

lm~tP.rlí~i.:: de pintura ,para 
I 

manutenção do espaço 

valor de R$ 7 .600,oo:;;m 

'"""""""de sítio eletrônico para prestação de contas da SSEH no valor de R$ .635,68;.-em despesas ~om 

m~nut:en~;ao mensal do sítio eletrônico no valor de R$ 39,.11( perfazendo total de R$ 38.641,40 em 
<----

BALANÇO DO ANO DE 2019 

credor anterior R$ 19.402,56 

R$ 554,60 

com locação de baia R$ 4.427,96 

R$ 18.781,91 

R$ 23.764,47 

com materiais hidráulicos para R$ 2.064,17 

do Recinto 

com materiais de serralheria para 2.800,00 

do Recinto 

R$ 621,70 

R$ 1.058,53 

R$ 9.087,94 
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publicação em jornal do Balanço R$ 250,00 

com serviços de manutenção elétrica do R$ 7.600,00 

R$ 7.000,00 

com tarifas bancárias R$ 775,90 

133.41 

R$ 225,92 

R$ 1.635,68 

R$ 39,18 

R$ 38.641,40 

(R$ 3.539,19) 

R$ 4.525,63 

manutem;:ões realizadas no Recinto de Exposições e todos os documentos às prestações de 
das outras despesas e de todas as receitas, foram acompanhadas pelo da parceria e també"' 

"'v'""_,., .. v de Monitoramento e Avaliação através de simples análise oo1:;urnernat e da visita técnica 

aoresenta1cão das prestações de contas mensais se deu no prazo legal, jun'tan1:io+1se cópias e os originais 
os comprovantes, recibos e notas fiscais. Sendo representados nos e nos extratos' 

tlnlmQietr<>s e de aplicação, os quais permanecerão, em seus originais, sob os desta Organização 
legal de 1 O (dez) anos. 

n."''.,..~ .... -.,.., também que foram apresentados nas prestações de contas mensais, 
contendo a discrição e qualificação das provas, dos animais e dos 

f"nt.n.nrót"it•n" dos dias das exposições. 

conclui-se que os objetivos quantitativos/qualitativos propostos 
........ .-Jrl, .... e devidamente instruídos conforme a legislação, o plano de trabalho e 

e os memoriais 

ACORDO DE COOF EP.f.Ç,~O 002/17, ÇELEBFU\DO t:\-ri"HE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO DA BOA ,Vl$TA E A 

SOCIEDADE DE ESPORTES ;·; S. 
RECINTO DE EXPOSIÇÕES JOSt RUY DE LIMA AZEVEDO 

AV: SENADOR MARCOS FREIRE, SINo- JARDIM AEROPOR 
FONE/FAX: (019) 3622-3189 E-MAIL: EAPIC@l!OL.COM.BR 

CEP: 13.875-044- SÃO JOÃO DA BOA VIST A/SP 
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São João da Boa ista, 10 de janeiro de 2020. 

uo.A.rr L I ''--'"''"'"'...., 002!17, CELEBRADO ENTRE A 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA E ~ . 

.'lAJv.JUI'U~lll: DE ESPORTES H/PiCOS. 
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