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Prefeitura Municipal São João da Boa Vista 
Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e 

Abastecimento 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO 

A Comissão de Avaliação e Acompanhamento dentro dos procedimentos de fiscalização da Parceria 
firmada através do Acordo de Cooperação de n° 002/17, cujo objeto consiste na ocupação e exploração do 
espaço localizado no Recinto de Exposições, com a finalidade de executar exposições, feiras de produtores 
e criadores, competições, convenções, entre outros ligados à agropecuária e ao Agronegócio, realizou 
visitas técnicas no Recinto de Exposições conforme consta nas especificações a seguir: 

Datas das Visitas: 24 de maio e 05 de julho de 2019 

Verificações realizadas: 

Conforme verifica-se no Plano de Trabalho 2019/2020, há previsão de 02 (dois) eventos para o 
segundo quadrimestre do corrente ano -maio a agosto . 

Data da visita Verificações realizadas Conclusões 

24 de maio de 2019 16° Exposição Mogiana do Cavalo Considerando as metas e atividade 
Àrabe constantes do plano de trabalho, 

conclui-se que vem sendo realizado 
maneira adequada 

05 de julho de 2019 Exposição Mangalarga de São João< Considerando as metas e atividade 
Boa Vista/SP constantes do plano de trabalho, 

conclui-se que vem sendo realizado 
maneira adequada 

Na ocasião se verificou também a manutenção, conservação e limpeza do Recinto de Exposições, 
principalmente, frente as despesas e receitas apresentadas no período, com comprovantes juntados 
nas prestações de contas mensais. 

Portanto, através das visitas técnicas realizadas nas datas em epígrafe, pode-se concluir que o 
objeto da parceria vem sendo realizado de forma adequada considerando as metas e atividades 
constantes do plano de trabalho, bem como das responsabilidades da Organização frente ao 
patrimônio público municipal, conforme disposto no Termo de Cooperação. 

São João da Boa Vista, 16 de setembro de 2019. 

Presidente da Comissão de Avaliação e Acompanhamento 
Flávio Marques Zanelli. 
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