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Prefeitura Municipal São João da Boa Vista 
Estado de São Paulo 

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
QUADRIMESTRAL DA PARCERIA 

Relatório elaborado pelo Gestor da Parceria-

ACORDO DE' COOPERAÇÃO N.0 002/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São 
João Da Boa Vista e Sociedade Sanjoanense de Esportes Hípicos. 

,, 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO ' 'ista . ' 

{' (:J 
~-: t -· ' 

, Objeto do relatório. 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. 

Objetivo do relatódo 
.J 

Manifestar-se acerca do monitoramento e/ou avaliação da parceria, referente ao 

período de 25/05/17 a 31/08/17 

- REFERENCIAS 
LEI N.0 13.019/2014 EALTERAÇÓES POSTERIORES. 

'· 
DECRETO N° 5.6ZO, DE 02 DE JANEIRO DE 2.017 . '• 

·.0•:<RELATÓRIO' ' 
'f ' ( o!- ""<{V' 

,, 1.." r:; r 'H M· 
~ .. ~~ I- Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas para-o período; 

,,l 
·, 

/.:·. 

Metas: 
1
• 

•J 

1 1.1- Fomentar e estimular o Agronegócio Regional, a produção agrícola e agropecuária, com a 
' participação de aproximadamente 200 expositores e criadores, com 1.000 animais. 

i 1':2- Estimulâr boas práticas ambientais e sustentáveis, desenvolvimento de novas técnicas de 
produção, •troca de experiências técnicas em conjunto com novos conhecimentq~ t~cn,a.l9g.iços, 
fortalecim91-to da indústria, comércio e turismo locais, estimulando o exerc~cio. da cidadania, 
com público estimado de 70.000 visitantes 

-:gE ,· 
. , Eventos: ri . ' 

01- 14° Exposição da Alta Mogiana do Cavalo Árabe 

'• 

· Público AlvoztiCriadores Expositores, admiradores, usuários (cavaleiros) e público em geral.~'' 
~I.· 

1 
Abrangência 'territorial: Nacional 

li! 

~ 
Metas: .fomemf!r e fortalecer o agronegócio nacional 

' . ,\. !' 
."> 

'· ;tS <lt. 

. 
Çriadores Par:ticipantes: Estimado em 35 participantes 

"' t !~t~t(.:~ 

'• ' 

,J 

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista- Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 
Av. Dr. Durva!Nicolau, 125-Jd Priscila-SãoJoãodaBoa Vista-CEP 13874-122 

FONE (19) 3634-8026 e 3634-8020 
www.saojoao.sp.gov.br 

; ~I 

tl e-mail:- meioambiente@saojoao.sp.gov.br 
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Pref~itura Municipal São João da Boa Vistã 
14• Estado de São Paulo 
'· 

Forma de ace~~o público: gratuita, acesso livre das 07:00 as 14:00. Participantes: Mediante ins-
c~ição na assoe~ ação da raça respectiva. "'' 

-:( ~ '}.... '";: .... 

·l 

;{· 

,.., 
r r 

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS 
(J DURAÇÃO 

r .'5l '" ,..., 

META, 
~ l; 

ETAPA 
OU FASE I ATIVIDADES INICIO TERMINO 

1 
li. 1S-1': PREPARAÇÃO DO ESPAÇO/ ESTRUTURA 

·r, ABE~URA DE INSCRIÇÕES PARA OS PARTICIPAN-
' 

2 TEs'::'í I 

3 CHECJADA DOS ANIMAIS/CRIADORES/EXPOSITORES sob responsabilidad~ da 

·4 PERÍÓDO DO EVENTO (ABERTO AO PÚBLICO) associação da raça, de acordo com 

5,. SAlDA DOS ANIMAIS/CRIADORES/EXPOSITORES sua disponibilidade 

RETt~ADA DA ESTRUTURA E LIMPEZA DO ESPAÇO 6 
. 

_f_ !o "'-r i'_; 

:: """ C"-"<11 

CRONOGRAMA DO EVENTO - ........ ,.._ ......... .. 
Evento: 14° Exposição Mogiana do Cavalo Àrabe 

pata/horário , Do 1° dia Do 1° ao 5° dia 5° dia I 

-~ 

.t;:Je 05 a 09 de~lho CHEGADA DOS Período do Salda dos Animais/Cri:--·---
--~·! 

' de 2017. r 
~~~ ~ ., 

-

J 1<;;ento 02: 

ti 
lc 

ANIMAIS/CRI-
ADORES/EX-
POSITORES 

Evento(Aberto ao adores/Expositores. 
público)- Exposição 
e Julgamentos 

, ..... -.-~ .,.._ "'. 

-,)M 

I 
i 
l . 
l 
l 
I 

·-~ ... i."'--:.l!o-'t"'"' ___ l > • •I 

Exposição Mangalarga São João da Boa Vista 
- -·-·-+ _,. J 

; ;-~ 

. Público Alvo:_ Criadores, expositores, admiradores, usuários (cavaleiros) e público em geral 

I Abrangência Territorial: Nacional ! 

t·M:etas: FomeJ1'ar e fortalecer o agronegócio nacional ~ ~ 1
, 

~Criadores Pa~1icipantes: Estimado em 103 (Cento e três) participantes , 
! • I 

[Forma de acesso público: Gratuita, acesso livre das 07:00 as 14:00. Participantes: Mediante ins-; 
; crição na asso~}ação da raça respectiva. -· -
I 
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CRONOGRAMA DOS TRABALHOS 

,. -·-' - -J 

Prefeitura M.inicipal de São João da Boa Vista- Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 5; Av. Dr. Durval Nicolau, 125- Jd Priscila- São João da Boa Vista - CEP 1387 4-122 
: .- FONE (19) 3634-8026 e 3634-8020 
~;t www.saojoao.sp.gov.br 
~ e-mail:- meioambiente@saojoao.sp.gov.br 
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Prefeitura Municipal São João da Boa Vista 
t.! Estado de São Paulo " 

l ''· 
DURAÇÃO t f } ' 1...- ' h' 

META, 
f; 

ETAPA t 

OU FASE ATIVIDADES INICIO TERMINO 

1 
f 

PRERARAÇÃO DO ESPAÇO/ ESTRUTURA 

·~:; 
2 ABERJURA DE INSCRIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES 

CHSgADA DOS ANIMAIS/CRIADORES/EXPOSITORES sob responsabilidade da 
, 

>"f 3 "· 
. ,f· 4 PEfili;>DO DO EVENTO (ABERTO AO PÚBLICO) associação da raça, de acordo com 
'f ' '· 

~ -5 SAIÔ~ DOS ANIMAIS/CRIADORES/EXPOSITORES sua disponibilidade 
·:-t'· 

6 RETiltADA DA ESTRUTURA E LIMPEZA DO ESPAÇO 
" 

.. . ' 

CRONOGRAMA DO EVENTO - -· .....,-.;...·---- --.. i 

' Evento: 14° Exposição Mangalarga de São João da Boa Vista/SP 
I 

h 1'.· ... 
-1 

I 

-[j)~ta/~orário Do 1° dia Do 1° ao 7° dia 7° dia _; v1lNO 
. .. . . '-' 

CHEGADA DOS Período do Sarda dos Animais/Cri-De 10 a 16 d~,ulho 
de 2017. Abe~p ao ANIMAIS/CRI- Evento(Aberto ao adores/Expositores. ~ 
público das O )às ADORES/EX- público)- Exposição 
14h, todos os tlias POSITORES e Julgamentos t 

rç 
! 
I 

I 

_______ _1 

i.. 
! 

~ ..... 
Locação de Baias e Locação de Espaço para Propaganda 

j· •\ >·• ' 
jH.Wflco Alvo~ Criadores, expositores, admiradores, usuários (cavaleiros) empre~ário~, 1 

Jpatrocinadores,:,s!tc. ,.: . .:·:_;____ -i 
;Abrangência ~~rritorial: Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo (São J<;)ão da B:~a Yist~-

" ~P) t: ., . · 
'.· I '-· I e 'Metas: Dar ma~r utilização e circulação ao espaço bem como angariar recursos para sua fuanutenção 

.. "'.; le modernizaçãcr~ao Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo. 
i ' . 

~orma de Ace~o Público: Aberta a todos, mediante a celebração de contrato com a SSEH, de..aoor.do.. -·-J 

com a disponibiJidade. L 
t 

h •• RECEITAS COM O USO DO ESPAÇO 

D~SêRIÇÃO 
I. 

Quantidade 
~ 11- ... ... 

Locação de Bai~:;. 80 

Locação de Espaço para Propaganda (M2
) 600 

VALOR TOTAL (l.2 MESES) 

., 
·!- I 

' ! 

í7: 
.\ 
)\ 
i~ 

Valor Unitário Valor G~rd(· 
70 '5.60Q,9~ . 
22 13.200,00 

18.800,00 

''• 

... 
'. isUt-

~ ''· Prefeitura ~nicipal de São João da Boa Vista- Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e ~bastec!rn~.nte-,.,~_!\l
Av. Dr. Durval Nicolau, 125 -Jd. Priscila -São João da Boa Vista- CEP 13874-122 

'll FONE (19) 3634-8026 e 3634-8020 
www.saojoao.sp.gov.br 

e-mail:- meioambiente@saojoao.sp.gov.br 
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Pref~itura Municipal São João da Boa Vista 
l~ Estado de São Paulo ' ·~~M) . 1 

) 

!J 

~I.-i Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do imp.acto 
dd benefício.social obtido em razão da execução do objeto no períodb, com base 
nós indicad~tes estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; ;) 

'!! 
,. Eventos 14° Exposição da Alta Mogiana do Cavalo Árabe 

~
,...:~~A. exposição do'Cavalo Árabe contou com a participação de 125 animais e 35 expositores: "'"O · .... · ~ e · ,t , , , 

t~ j~ , .. ·evento acont~eu nos dias 07 a 09 de julho e foi promovido pela Associação Brasileira .<,lQ~.m 1 '---, .. '"' 

~~;Criadores do Cavalo árabe (ABCCA), que trouxe 03 competições: a de Halter (Conformação), 

Performance e competição de 3 tambores, esta última foi realizada pela Associação do Çavalo árabe 
~~ .... i~ J~ r· -nr pacto 
fl)llpwnal (AN~AF). h ~J m base 

'o:evento aconU[ceu dentro do previsto e reuniu animais de grande habilidade, com disputas~ 

acirradas, gran4~ parte da execução deste evento se deve a experiência que a SSEH detém na 

realização e plàJejamento em eventos agropecuários 
.. !~(\fr . 

~~ .1Urh dos impac(gs culturais que a exposição proporciona e a aproximação do público urbano .C9fll·o 
'J1~""" v. .. ll .•.•. 

;. :t'11'{.fural, fortalece&lo as culturas genuína da região ou ainda como o consumo de artigos que• ,.,;; • 
<; ' •. 

.oil..o;,~ • .. 

caracterizam a êhltura rural. •l 11 1 ;:w ). 

R ~v~nfo tambf~ proporcionou o aquecimento econômico da cidade, fortalecendo fPe&~ Wf:~Ç~~ík: 
'f r 

@ 'gástronomia 4;:1. cidade, comércio de vestuário, (compra de chapéus, botas e camisas x.admz).'f:'-:: 

artesanato locaF~ alimentos e bebidas típicas. 

butro resultadd1a ser observado é o estímulo aos agropecuaristas que apresentaram os resuitados de 

seu~ trabalhos, 1Úonheceram as inovações do mercado e adquiriram novas tecnologias para suas 

.:."bldades prodqfrvas. .:··'!'fO 

~ "~ ,( i~xposição Mangalarga São João da Boa Vista/SP 201 i 
... i!; 1; '~ 

~ ~x~osição ~1ngalarga São João da Boa Vista, contou com a participação de 13 O ;~ll,Í\llai~11\1.f9~·s· 

1exj>9sitores.O ~yento aconteceu entre os dias 13 a 15 de julho. 
1 

,, ", rqz'
11 

<: 

A realização dq~:~vento foi promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Câvalos'da Raça 

,Mangalarga (A~CCRM). 

A ~xposição doêCavalo mangalarga além de fortalecer a economia da cidade pois gera emprego e 

lnóvimenta o tl,\!ismo, projeta a cidade de São João da Boa Vista no cenário brasileiro das 

bx-posições de e~uinos, transformando a cidade como referência para outras grandeS' exposições de 
> ' ;_r ... 

t'-l 

Prefeitura M"unicipal de São João da Boa Vista- Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 
; ~ , ~· Av. Dr. Durval Nicolau, 125 -Jd. Priscila -São João da Boa Vista- CEP 13874-122 p~•\n~ ~~·.<..; .f

1
\l}·, 

' ~ FONE (19) 3634~8026 e 3634-8020 . . ' • 
; 1.17 • 1): www.saojoao.sp.gov.br 
· '· e-mail:- meioambiente@saojoao.sp.gov.br 
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Prefeitura Municipal São João da Boa ViStlt 
ru Estado de São Paulo ~··:·:·.: ·."' n ... ... 

amma1s 

Outro resultado. a ser observado é o estímulo aos agropecuaristas que tem a oportunidade de 
' 

apresentar os r~~ultados de seus trabalhos, conhecer as inovações. do mercado e adquirir novas 

~eçnologias par~ .. suas unidades produtivas. 
' 1''! 

• ' Ev?to:XXXIX EXPOSIÇÃO NACIONAL MANGAL~.~ :~'sfa 
"·E;[~ XXXIX Exp?sição Nacional Mangalarga contou com a participação de 600 animais e 120 

expositores. O evento aconteceu entre os dias 14 a 23 de setembro de 2017. 

A'realização do.evento foi promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos·da Raça 

Mangalarga (A'BCCRM), e contou com 18 campeonatos como por exemplo; Potranca ; 

mirím,potrancifu.enor, Cavalo Master etc. 
t I 
+ 

. ~"'~:U~ dos impactos culturais que a exposição proporciona e a aproximação do público urpartEr_tQ~ o 
f~)~i ~ ., L.,.;_: J.\· t t-:. 

~ ,~~·.,.!Prural, fortalecenào as culturas genuína da região ou ainda como o consumo de artigos qve 
~'4:"/ ,. .. ..; ""! tj • • 

. -~~'tar'àcterizam a Bultura rural. · · (,:;s ~~ ~ ?CJ 

O·Evento também proporcionou o aquecimento econômico da cidade, fortalecendo a rede de hotéis 

e gastronomia dá cidade, comércio de vestuário, (compra de chapéus, botas e camisas xádrJ:!)f~.f!\·:, 

~esanato locafi alimentos e b~bidas típicas. 
~ t~ . 

Outro resultado la ser observado é o estímulo aos agropecuaristas que apresentaram os resultados de 
f 'I; J 
seus trabalhos, conheceram as inovações do mercado e adquiriram novas tecnologias para suas 

~~~~hrildades produ~vas. . _ ~· '"1' "·0;·~:·0 
~:..·•,l 11( r ~; .. , 

1 

'tah · Uocação de Baias e Locação de Espaço para Propagand~ ... :.· · ... "* 
1 ~. ~1 

J h .. d:: !iulCl', 

O objeto da lq~ação de baias e locação de espaço para propaganda e angariar~recm;~9~.):f>ar~ a 

manutenção e modernização do Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo. . n 
No período de 2,5/05/2017 a 31/08/2017 com relação a locação de espaço para propagan'das a SSEH 

r ,., · 1l' 

apresentou a receita de R$ 7.457,43 para o período. Não houve receitas com locação de baias no 
' . ti 1.~' 

't .período. , l, 
• 1 . :4 ·- . 

- ·o~' ~ecursos an~ariados através da locação de espaços para propaganda (locação 'do·muro)"fóram ,,~ \. 

·útiJizados nas despesas com tarifas bancárias no valor de R$ 146,60. · r<·~ • ":i'\ r 
Prefeitura MÜnicipal de São João da Boa Vista- Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 

,. .f ~ Av. Dr. Durva/ Nicolau, 125- Jd Priscila- São João da Boa Vista - CEP 1387 4-122 '' ' ' ' ' 

L t . 

1~ FONE (19) 3634-8026 e 3634-8020 I ~ {~ ·v.~ l ,, 

www.saojoao.sp.gov.br 
r~ e-mail:- meioambiente@saojoao.sp.gov.br 
' ., 
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PreA}tura Municipal São João da Bo(l V:!~!fl 
Estado de São Paulo 

Não houve gastQs com material de escritório e combustível previsto no plano de trabalho. 

foram apresent,aaos documentos comprobatórios das receitas. 

"' ; ~ iÍ 

IIÍ- Valores iffetivamente transferidos pela administração pública n,Q .P~~f.~~~}. r . 

~~~~gmo trata-se q_e Acordo de Cooperação não há valores transferidos pelo município; 

}-,~t ~ ' 
~. 

' ~·r. '~ 

' ):'.i~i''f: V - Anális~. dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 

organização'·da sociedade civil na prestação de contas; 
~) 

Í I 4t Como os valores''a serem angariados são estimativos tanto para despesas como receitas conforme pl'ojeto de 

~rabalho apresen~do, a SSEH apresentou documentos comprobatórios tanto das receitas ~~g~~r~a1~sif,J~avés 

ôos contratos de locação de muros, como fotos e notas fiscais das despesas realizadas no período. ' ' ' 

t t~,.l. ~I t~ J' f : _. 
-..li~ i} ~ T'\ 

ft*''l~ \ '· ~- ·' J : ,· 

,. ~t.Y;;V-analise de~'eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externa, no 
··· .,... ·' ~ ~ • · c~os pela 

âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas 
. t 
que tomaram em decorrência dessas auditórias. 

N~o houve fiscàlização pelos controles interno e externo no período. 
t ) ~ 

·1: > l:-1 (, J:;:. ~ttdh··~· 

1~ 

\ 
~ f . "' 1 ~J: 

.·vi-PAREC:JitR: ·1·: .ci,. t~ 

•>~'Após ~nális~:da documentação ~e Prestação de Contas qnadrimes(ral -rdo~ -~'fses , 
~ ~ p1a10 a a~sto sobre a execuçao da proposta apresentada no Pl~no ~e_ T.f~~0al~~ 

' 1Q'Ue ensejou i'a realização do Acordo de Cooperação, em atendimento ao {â1s"p9~tQ 
no §5° do ~i':rtigo 69, da Lei Federal n° 13.019/2014, decide por ·aprovard&ias 
atividades d~ execução do objeto e a prestação de contas. 

Data: 
~·· 

0~/09/20 17 1~ 
='/ .. J I 

· Assinatura do tiestor da Parceria 
ti"'' f 'i"jH..I .,.,,,,,./_,, 

... ·~~ ~~ ... ., ll/.lil."""'"''-'•·.1 • , . 
• ~ I' 

~ ~ 

" 
Prefeitura ~tinicipal de São João da Boa Vista- Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Àbastedml!btot:) ~~S 

tS Av. Dr. Durval Nicolau, 125 -Jd. Priscila -São João da Boa Vista- ÇEP 13874-122 
ti FONE (19) 3634-8026 e 3634-8020 

www.saojoao.sp.gov.br 
r . ~ 2\Í e-mail:- meioambiente@saojoao.sp.gov.br 
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Preffitura Municipal São João da Boa V.,a·if 
H{ Estado de São Paulo · · Sf,...,.v, .~ ·~ 

Y~I-Encamii,J.hamen to 

, A Comissão d~_:Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria No 9.955 de 14 de 
, de_zembro de ~·O 16, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do obj~to .da presente 
;'pàrceria, apro'Va e homologa este Relatório de Monitoramento e Avaliação. ' " d~, ' 1 

• "'· 
,. I•'" " I :;j~~:r l 

~~~~·São João d~Boa Vista, 15 de setembro , F~· . \ L Assinatura dqrfresidente da Comissão de 
,. ~ ... •·1: Monitorament.D e Avaliação 

,. 
' 

Assinatura da Comissão de Monitoramento 
e Avaliação 

Assinatura da ;p:omissão de Monitorament 
e fvaliação 2. , . 
.)(~. 'I f.\•. 

l 

n 

fl 

.{ .. ~· ,. 

. ·r--·-·-·- -
'i? ·>' :) de 14 Jc 

1 • 

\ ·: 

Prefeitura ~nicipal de São João da Boa Vista- Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 
Av. Dr. Durval Nicolau, 125 -Jd Priscila -São João da Boa Vista- CEP 13874-122 

FONE (19) 3634-8026 e 3634-8020 
www.saojoao.sp.gov.br 

e-mail:- meioambiente@saojoao.sp.gov.br 
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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO 

O Gestor da Parceria nomeado através da Portaria n° 9.955 de 14 de dezembro de 2.016 ,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 ~o Agronegócio, realizou visitas técnicas no Recinto de Exposições conforme consta nas 
especificações a seguir: 

Evento 14° Exposição da Alta Mogiana do Cavalo Àrabe 

Data da Visita: De 07 e 08 de julho de 2017. 

Verificações realizadas: 

META, 
ETAPA 

'a· 

ll 

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS 
.. ~ro dos 

., , a f nt:PJdadr.: 

• 
OU FASEt P( ATIVIDADES INICIO < ;'frniVJWfd·JS a 

. ~~~----~~~----~~~--~~~~ 
1 ~f' ,,. PREPfi:RAÇÃO DO ESPAÇO/ ESTRUTURA ! 

1 

"'-:
1 11

'·' 

"·, ABER'tURA DE INSCRIÇÕES PARA OS 
2 PART~CIPANTES 

I-3 ____ CH_E_:G.u:~':_ID_A_D_O_S_A_N_I:_M_A_IS.:..:./_C_R:_IA.:.:.D-=O..:..R:..::.E~S/-=E.:...:.XP:_O:_S.:...:.IT.:..:O:..:R..:..::E:.::.....jS sob responsabilidade da 

t-4 ____ P_E_R--tÍO,.D_O_D_O_E_V_E_N:_TO---!.(A_B:_E_R....:.T.:.:.O:_A:_O:.....:._PU.:...' B=-L=-IC..:..0.:;_,)~----1 associação da raça, de acordo com 

t-:5:---___ SA_I_DA_._D_O_S_A_N __ I M___:_:A.:.::IS:-/C.:...R:_IA:_D_O=-R:..:.:E:.:S:-/E:::.X..:.:..P-=O.:::..S.:...:.IT.:::..O:_R.:::ES=-----1 sua disponibilidade 
6 RETIRADA DA ESTRUTURA E LIMPEZA DO ESPAÇO 

'· 
r·r~-------,·; ____________ _.:::_C~R~O~N~O~G~RA~M~A~D~O~E~V~E~N~T~0--~--------~,~--~--~·~--~.~~--~ 1 
I. ~ Evento: 14° Exposição Mogiana do Cavalo Arabe . 1 

(. .,D.ata/horári~." Do1°dia Do1°ao2°dia 2°dia • ~.~· .. .,,~,~: • ! 
u . . ' J ~'--i(~e·07 e 08 d~ julho CHEGADA DOS Período do Saída dos Animài,s'/Crr;.:-;r--- l 

.
í,. ' de 2017. ..~ ANIMAIS/CRI- Evento(Aberto ao adores/Exposttoce.s. _ -'.i 
1 

1 ADORES/EX- público)- Exposição l 
~ ~~ POSITORES e Julgamentos 

•. Através das v~~·itas técnic~s pode -se concluir que o objeto da parceria vem sendo realizado de forma 
. , adequada consj~erando as metas e atividades constantes do plano de trabalho. 

~ ~ãoJoãoda B~~ Vista, 14dejulho2017. l 
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RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO i.," 

··~ ·'-' .. .. 
! 'l Q Gestor da Párceria nomeado através dà Portaria n° 9.955 de 14 de dezembro de 2.o'16, deÍltro dos 
i p~odedimentos;_de fiscalização da Parceria firmada através do Acordo de Cooperação de n.002/17 cujo 
1 Óbjeto consiste~a ocupação e exploração do espaço localizado no Recinto de Exposições, com a finalidade 
. de executar exppsições, feiras de produtores e criadores, competições, convenções, entre outros ligados à 
~. agropecuária e·;ao Agronegócio, realizou visita técnica no Recinto de Exposições conforme consta nas 

especificações .a seguir: 

Exposição Mangalarga São João da Boa Vista 

Data da Visita: De 13 a 15 de julho de 2017. Aberto ao público das 07 às 14h, todos os dias 

' 
Verificações realizadas: ··o-· 

i ' i\ . . " •r..' ' CRONbGRAMA DOS TRABALHOS ... :~ 'd: ·n'tro do~ 

M~TA, 
. ;: ' ,-, : '.!l '7 ~1Jjú 

,'(. 

ÉTAPA li 
; . \f Palid;:HJC 

. OU FASE llJ.. ATIVIDADES INICIO .. TERMINúlos.& 

1 PREPARAÇÃO DO ESPAÇO/ ESTRUTURA ~ í , .. nas • 2 ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES 

3 CHEG}\DA DOS ANIMAIS/CRIADORES/EXPOSITORES sob responsabilidade da 

4 PERÍODO DO EVENTO (ABERTO Ab PÚBLICO) associação da raça, de acordo com-
5 r),. SAIDJl: DOS ANIMAIS/CRIADORES/EXPOSITORES sua disponibilidade 

6 RETIRiÁDA DA ESTRUTURA E LIMPEZA DO ESPAÇO 

' CRONOGRAMA DO EVENTO 
~ . ' 

I 1-:+W~ ..u., Evento: Exposição Mangalarga de São João da Boa Vista!SP 
~ ....... l.:~--. -· ; )'"; ... ·. 

1 ··pata/horário ' 
.. , . . . 

I •.. Do 1° dia Do 1° ao 3° dia 3° dia ·J ~ f iL!JÍ .. tHi~ 

~ De 13 a 15 ~ julho CHEGADA DOS Período do Saída dos 1.\nimai~/~~:::: ,\. 
de 2017. Abfu,to ao ANIMAIS/CRI- Evento(Aberto ao adores/Expbsitor'~s. '7"'7o:n. --

j .. ~ 

público das às ADORES/EX- público)- Exposição 
'14h todos dÍ dias POSITORES e Julgamentos . p l1l 

.t1. Átravés das v~:tas técnicas pode -<e concluir que o objeto da parceria vem sendo ,..;izado ~e ~o;ma 
" U adequada cons~erando as metas e atividades constantes do plano de trabalho. 

~ão Joã,o da B~ Vi~ta, 21 de julho 2017. 
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Prefeitura Municipal São João da Boa Vista 
:_,;;. 

Estado de São Paulo 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO 
;! 

fi c:;omissão de' Avaliação e Acompanhamento dentro dos procedimentos de fiscalizaÇãd ·'da· Parceria 
f1rmada através do Acordo de Cooperação de n° 002/17, cujo objeto consiste na ocupação!=! 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 ho Recinto de Exposições conforme consta nas especificações a seguir: 

:'( 

Data da visita Verificações realizadas 
t 

De 07 e 08 de jdlho de 2017 
·\ . ; e 

Evento 14° Exposição da Alta n r ... :;< 
Mogiana do Cavalo Àrabe 

~~ ~ íli 
ll'l' 

·De 13 a 15 de julho de 2017 Evento:Exposição Mangalarga de 
'l São João da Boa Vista 

..... 

-De 14 a 23 d((. ~etembro XXXIX Exposição Nacional 
.- Mangalarga 
Lu: 

\ .({ 

' f~ 
' ~ 4 • 

., 

' !(: 

. 
ão da Boa Vista, 02 de outubro de 2017. 

Presidente da C.bmissão d 
):\lávio Marqu~; Zanelli. 

f .. 
~· 

Secretá . aa Comissão 
Breno sar V álente e Silva 

m da Comissão 
Osmar da. Conceição 

j 

·s 

·-:c 

Conclusões 

Considerando as metas 
atividades cànsml1le~~6'ff!~ ~ 
de trabalho, cbnCluiJsê.,:'t J 

rtd. 

vem sendà tealizaâ~ u t r: 
maneira adequada • .. r;.;~l 7 ou 

Considerando as metas 
atividades constantes do pla 
de trabalho, conclui-se c 
vem sendo realizado 
maneira adequada 

Considerando as riíêfãs 
atividades cons~~tes-4~-r,J~ 
de trabalho,(• cj!lchll~e''lf' 
vem sendo rêllizà'éf'd'l:~ 
maneira adequatla · :· I::,'} 't · 

r I_)~ ..JA,' ,. 
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Prefeitura Municipal São João da Boa 
Vista 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, 

REALIZADA PARA HOMOLOGAR O 
RELATÓRIO TÉCNICO DE 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
ELABORADO PELO GESTOR DA 

PARCERIA ,. 

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 13 horas, na sala 

do Departamento de Meio Ambiente Agricultura e Abastecimento, reuniu-se a Comissão 

de Monitoramento e Avaliação, nomeada pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, através 

da Portaria nº.9.955.de 14 de dezembro de 2.016, sob a presidência do Séhh"'rC Elávio 

Marques Zaneli, estando presentes os membros que ao final assinam esta~ppara, 
homologação do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação quadrimesttahef~ente 

ao período de maio a agosto de dois mil e dezessete, elaborado pelo Gestdr da Parfci!ria o 
Sr. Willian Feldberg Karp. , ·:. (; 

De início, a.Comissão de Monitoramento e Avaliação analisou os documentos apresehtados 

pela SSEH, tendo opinado pela regularidade da documentação apresentada. 

Em continuação, a Comissão de Avaliação e Monitoramento passou a analisar e áiscutir 

cada uma dàs metas referente ao Plano de Trabalho e a apreciação ao relatório do Gestor 

da Parceriar ~· ') 
CONCLUSÃ®: A Comissão de Monitoramento e Avaliação HOMOLOGA o Relatí;>rio "fécniós 
de Monito11amento e Avaliação quadrimestral elaborado pelo Gestor da Parcerfâ. 'S.ent:mais 

para tratatí;.encerrou-se a reunião da Comissão de Monitoramento e de' A\&ál~9ã'Q;ê:W!!u. 
Breno Ces9ít Valente e Silva, Secretário desta Comissão, lavrei a presente ata que,.a~etse:r 

lida e apro3jad será assinada por todos os presentes. São João da Boa VistaLDataifujlra:~ 
********~~· ~******************** ******** \ ( 
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~' I ARQü&'íANEL AR DA CONCEIÇAO 
Presidente da.Comissão de Monitoram nto e Avaliação 1ssão de Monitoramento e Avaliação 

Pi ~···'"Jr 

Secretário dOJfo 
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