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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 Sanjoanensc de Esportes Hípicos. 

DADOS DE IDENTIFrCAÇÃO 

lObj:o~tório 

f Objetivo do relatório 

-=-Ocupação e exploração do espaço localizado no Recinto de Exposições, com a 1 

finalidade de executar exposições, feiras de produtores e criadores, competições, l 
convenções, entre outros ligados à agropecuária e ao AgronegóciQ. I 
Manifestar-se acerca do monitoramento e/ou avaliação da parceria, referente ao ---~ 

i período de 01/05/2018 a 31/08/2018 
L,_ . .._----,..------- - - -·------------------------- ·---
REFERENCIAS 

LEI N. 0 13.019/2014 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. 

DECRETO N° 5.620, DE 02 DE JANEIRO DE 2.017 

RELATÓRIO 

I- Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas para o período; 

dMe.t~s:. 
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. 

::lt:2.- Estimular boas práticas ambientais e sustentáveis, desenvolvimento de novas técnicas de 
produção, troca de experiências técnicas em conjunto com novos conhecimentos tecnológicos, 
fortalecimento da indústria, comércio e turismo locais, estimulando o exercício da cidadania, 
com público estimado de 70.000 visitantes 

Eventos 01: 

Evett.tbr:J/5° Exposição Mogiana do Cavalo Àrabe 
n I ' 
P(lblico Alvo: Criadores, expositores, admiradores, usuários (cavaleiros) e público em geral. 

'+ 
A

1brangência Territorial: Nacional 

Metas: Fomentar e fortalecer o agronegócio nacional. 
Criadores Pa1icipantes: 35 particpantes 
Forma de Acesso Público: Gratuita, acesso das 07:00 às 14:00. Participantes: Mediante inscrição na 
associação da raça respectiva. 

Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista- Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 
E .,,c,nJ~· •Lt Av. Dr. Durva/ 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-mai I:- meioambicnte@saojoao.sp.gov. br 
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Prefeitura Municipal São João da Boa Vista 
Estado de São Paulo 

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS 

META, 
ETAPA 

OU FASE ATIVIDADES INICIO TERMINO 

PREPARArÃo DO ESPAÇO/ ESTRUTURA 
'' 

1 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA OS 

1~.~;.( P,ARTICIPANTES 
~~~,.~~;;;".,;,,;,·~· q-tEGADA DOS 
3 

4 

5 

• 
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l r . ,.., 

ANIMAIS/CRIADORES/EXPOSITORES sob responsabilidade da 
' 

PERÍODO DO EVENTO (ABERTO AO PÚBLICO) Associação da Raça, de acordo com 
;• SAlDA DOS ANIMAIS/CRIADORES/EXPOSITORES sua disponibilidade 

RETIRADA DA ESTRUTURA E LIMPEZA DO 
ESPAÇO 

CRONOGRAMA DO EVENTO 

Evento: 15° Exposição Mogiana do Cavalo Àrabe 

Data/horário Do 1° dia Do 1° ao 5° dia 5° dia 

De 23 a 27 de maio CHEGADA DOS Período do Saída dos Animais/ 
de 2o1a. ANIMAIS/CRI- Evento(Aberto ao Criadores~Ex 

I"• 
~· " ;- ADORES/EX- público)- Exposição positores. ' 

·r\! POSITORES e Jul_gamentos 

• Eventos 02: 

Exposição Mangalarga São João da Boa Vista 

Público Alvo: Criadores, expositores, admiradores, usuários (cavaleiros) e público em geraL 

Abrangência Territorial: Nacional 

.Mct~~~ Fomentar e fortalecer o agronegócio nacionaL 

. . 

--

~ 

' ' ,-' 
i !f 
t 
1: 
I ' 

êriaçiqres Participantes: Estimado em 103 (cento e três) participantes . 
-~~~rr.pa de Acesso Público: Gratuita, acesso das 07:00 às 14:00. Participantes: Mejiiante inscrição na 
a~ciação da raça respectiva. 

l 
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' i 

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS 
' 

META, 
ETAPA 

OU FASE ATIVIDADES INICIO TERMINO 

1 PREPARAÇÃO DO ESPAÇO/ ESTRUTURA -
t~~ ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA OS r 

>. . 
; P~RTICIPANTES 2·· • ,~t, 

) I. ! r ,:l:\ 
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I 
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Av. Dr. Durval Nicolau, 125- Jd. Prisci/a- São João da Boa Vista- CEP 13874-1)2 
FONE (19) 3634-8026 e 3634-8020 

www.saojoao.sp.gov.br 
e-mail:- meioambiente@saojoao.sp.gov.br 



... ;~,frefeitura Municipal São João da Boa Vista 
Estado de São Paulo 

CHEGADA DOS 

~ 
4 

ANIMAIS/CRIADORES/EXPOSITORES sob responsabilidade da 
' ' ---

PERIODO DO EVENTO (ABERTO AO PUBLICO) associação da raça, de acordo com 

5 SAlDA DOS ANIMAIS/CRIADORES/EXPOSITORES sua disponibilidade 

.6 RETIRADA DA ESTRUTURA E LIMPEZA DO ESPAÇO 

CRONOGRAMA DO EVENTO -·~,_ _____________ __; ___________________ -l 

j) y· , Evento: Exposição Mangalarga de São João da Boa Vista!SP 

!tt. ~$ij~thbrario Do 1° dia Do 1° ao 5° dia 5° dia 

Í~-s~~~o,.,i; 08 de julho CHEGADA DOS Período do Saída dos Animais/Cri-
' de 2918. Aberto ao ANIMAIS/CRI- Evento(Aberto ao adores/Expositores. 
, público das 07 às ADORES/EX- público)- Exposição 
I 14h, todos os dias POSITORES e Julgamentos 

~ 
k • I v~ .~. 
! 'i'r. • 

Outros objetivos: 

Locação de Baias e Locação de Espaço para Propaganda 
i : 1!~~ *~\·-r~·:~ .. ~ o q. 

:~l'it:~..Jí~bl~~ Alvo: Criadores, expositores, admiradores, usuários (cavaleiros) empresários, 
tiQ 

1"'-:p~~t.ócinadores, etc. 

f ·i I .. 
l 

I·' 
l 

I 
I 
1::: t •• 

ÁBrangência Territorial: Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo (São João da Boa Vista
SP) 

Metas: Dar maior utilização e circulação ao espaço bem como angariar recursos pata sua manutenção 
e modernização do Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo. 

Forma de Acesso Público: Aberta a todos, mediante a celebração de contrato com a SSEH, de acordo 
; ·' . .: .. :. com a disponibilidade. ,.-, .. ;.~------------
! ~:!J' ' RECEITAS COM O USO DO ESPAÇO 11}'t)• ;t-

l~~CRIÇÃO Quantidade Valor Unitário Valor Geral 
~~ ..... l •• 

· ~p:cação de Baias 80 70 5.600,00 

I Locação de Espaço para Propaganda (M 2
) 600 22 13.200,00 

i -, 

r 
VALOR TOTAL (12 MESES) 18.800,00 

l li- Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto 
( l 

(-, do benefício social obtido em razão da execução do objeto no período, com base 
I nos indicadores estabelecidos c aprovados no plano de trabalho; 
~ -, ;··~ ··'fi-'•' 
I '· ;?J.• 

., ... ~ ·di ·,l<or·...-
· .. ,.·~· ·~~,{l?' 

~\<~is·· 
:'f. Prefeitura Municipal 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 /3874-122 
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FONE (19) 3634-8026 e 3634-8020 
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Prefeitura Municipal São João da Boa Vista 
Estado de São Paulo 

Eventos 01: 

),·~··-~\~J 
~-~~ p' ' 

i:~·Fs.::~:i~~o 15°, Exposição Mogiana do Cavalo Arabe 
~-~·' ., · A:exposição do Cavalo Árabe contou com a participação de 194 animais e 23 exppsitores. 

O evento aconteceu entre os dias 23 a 27 de maio e foi promovido pela Associação Brasileira dos 

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

Performance e competição de 3 tambores 

O evento aconteceu dentro do previsto e reuniu animais de grande habilidade, com disputas 

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

v:',, • .realização e planejamento em eventos agropecuários 
- +"' ·t 

~;· v~S~~$h-·dos impactos culturais que a exposição proporciona e a aproximação do público urbano com o 
"'"'"' .... , 

.• ,.;; t:hl·al, fortalecendo as culturas genuína da região ou ainda como o consumo de artigos que 

caracterizam a cultura rural. 

O evento também proporcionou o aquecimento econômico da cidade, fortalecendq a rede de hotéis 

e gastronomia da cidade, comércio de vestuário, (compra de chapéus, botas e camisas xadrez) 

artesanato local e alimentos e bebidas típicas. 

Outró resultado a ser observado é o estímulo aos agropecuaristas que apresentaram os resultados de 

".-;:' ;:s~'ris trabalhos, conheceram as inovações do mercado e adquiriram novas tecnologias para suas 
.... l•·)~·~j 
. .., ... ~tjíHa"ades produtivas . 
. ~-

,I 

~... 1~~ l~ .,.t.•, 
~\ .... '"""'-

,~- i .t .. ", '~ ··· 'liJí; 

Prefeitura Municipal 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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Prefeitura Municipal São João da Boa Vista 
Estado de São Paulo 

·Eventos 02: 

Exposição Mangalarga São João da Boa Vista 

A Exposição Mangalarga São João da Boa Vista, contou com a participação de 130 animais e 45 

expositores. O evento aconteceu entre os dias 04 a 08 de julho . 

.... ,.._ .. A realização do evento foi promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça 

Mangalarga (ABCCRM). 

~~fJdsição do cavalo mangalarga além de fortalecer a economia da cidade pois gera emprego e 

rr~:>Vimenta o turismo, projeta a cidade de São João da Boa Vista no cenário brasileiro das 

exposições de equinos, transformando a cidade como referência para outras grandes exposições de 

amma1s 

Outro resultado a ser observado é o estímulo aos agropecuaristas que tem a oporturidade de 

apresentar os resultados de seus trabalhos, conhecer as inovações do mercado e adquirir novas 

'1>.•:. • tecnologias para suas unidades produtivas. 
' • I' 
""' tA 

Locação de Baias c Locação de Espaço para Propaganda 

O objeto da locação de baias e locação de espaço para propaganda e angariar recursos para a 

e manutenção e modernização do Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo. 

t,. O valor previsto para o quadrimestre de 01/05/2018 a 30/08/2018 para a locaç~o de baias era .de 

R$ 1-,866,67, sendo que a receita realizada foi de R$ 2.733,47. 

~-~''vt\ler estimado para a locação de espaço para propaganda (muro) para o quadrimestre de 

·OlLOS/2018 a 30/08/2018 foi de R$ 4.400,00 sendo que a receita realizada para o período foi de 

R$ 7.630,00. 

Total de receitas estimada para o 2° quadrimestre de 2018 =R$ 6.266,67. 

O total de receitas angariadas para o 2° quadrimestre de 2018: R$ 10.363,47 

Os recursos angariados através da locação de espaços para propaganda (locação do muro) e locação 

de baías foram utilizados nas despesas com tarifas bancárias no valor de R$ 32,3,50 serviço·s pára 

''Preteitura Municipal de São João da Boa Vista- Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 
Av. Dr. Durva!Nicolau.l25-Jd. Priscila-SãoJoãodaBoa 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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Prefeitura Municipal São João da Boa Vista 
Estado de São Paulo 

nÍ~utenção do espaço R$ 6.373,11, materiais para manutenção do espaço no valor de R$ 2.580,70, 

e o auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros no valor de R$ 4.800,00 perfazendo um total de 

R$ 14.402,85 em despesas. 
r---· . - . 

Saldo credor antenor R$ 916,08 

Receitas com locação de baia R$ 2.733,47 . 
Recf{Ítas com locação de muro R$ 7.630,00 .. 

. · ;~'Total Receitas R$ 10.363,47 
.. 

Despesas AVCB- Auto de Vistoria do Corpo de R$ 4.800,00 
I ' 

Bbmbeiros 

Despesas internet (R$ 325,54) 

Despesas com manutenção Recinto R$ 6.373,11 

Despesas com materiais para manutenção do R$ 2.580,70 

recinto . 
~esp,e~as com tarifa bancária (R$ 323,50) 
' 'lo 

· toial Cfe despesas R$ 14.402,85 
I ..... , ' I 

H?-· -- ' s "Tlll . d d ' d R$- 4.039,38 : t o rece1tas - espesas o peno o 

Aplicação financeira R$ 14.000,00 

Resgate aplicação financeira R$ 7.950,00 

Total período + resgate aplicação (-4.039,38+ R$ 3.910,62 

7.950,00) 
r--- . -

Saldo credor antenor R$ 916,08 ,., 
~'Total-.saldo em 31/08/2018 

i . . 
4.826,70 

~t"oram apresentados documentos comprobatórios das receitas. 
"·"! ' 
jl I . ,q 

:F&am apresentados documentos referente as despesas. 

III- Valores efetivamente transferidos pela administração pública no período; 

Como trata-se de Acordo de Cooperação não há valores transferidos pelo município. 

-r-l.,t",,. I 

~ j_ . 

Jl·:;!F-' 'Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista- Departamento de Meio Ambiente, Agricultura' e Abastecimento 
._,1 Av. Dr. Durval Nicolau. 125-- Jd. Prisci/a- São .João da Boa Vista- CEP 13874-122 
1 FONF: (19) 3634-8026 e 3634-8020 

www.saojoao.sp.gov.br 
e-mail:- meioambiente@saojoao.sp.gov.br 
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Prefeitura Municipal São João da Boa Vista 
Estado de São Paulo 

IV - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 

~r:gariização da sociedade civil na prestação de contas; 
( . 

~--
\ Como os valores a serem angariados são estimativos tanto para despesas como receitas ~nforme projeto de 

•· ..• , trabalho apresentado, a SSEH apresentou documentos comprobatórios tanto das receitas angariadas através 

d<;>s contratos de locação de muros, como fotos e notas fiscais das despesas realizadas no período . 

V-Analise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, ~o 
. . . ·~ 

âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões c das medidas 
o~·,. ;t. 
:q~é tomaram em decorrência dessas auditórias. 

N&o houve fiscaliz~ção pelos controles interno e externo no período. 

VI-PARECER: 

Após análise da documentação de Prestação de Contas quadrime~tral dos meses 
de maio a agosto sobre a execução da proposta apresentada no Plano de Trabal~~ 
que ensejou a realização do Acordo de Cooperação, em atendimento ao dispostó 
no .. §S~ do artigo 69, da Lei Federal n° 13.019/2014, decide por· aprovar o as 
:~fiyijl,.,ades de execução do objeto e a prestação de contas . 
. f.J}.!f : 

1_-.o_~-~-~;_~_o_i_B ______________________ +----------------------~-----~ 
Assinatura do Gestor da Parceria ------1 

iH• f.~ 
,tHt" 
I f) 
11 ....... 

~;! ( 
' 

~'~--·,1 
.. ! ~~ 
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Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista- Departamento de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento 
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Prefeitura Municipal São João da Boa Vista 
Estado de São Paulo 

VII-Encaminhamento 

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria No 9.955 de 14 de 
dezembro de 2.0 16, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente , 
parceria, aprova e homologa este Relatório de Monitoramento e Avaliação. 

' ~ã~ João da Boa Vista, 20 de setembro de 201~8~. --n----
,.J' ,}'~ir ------------------,-,--::;;::;o-........,.,=----u------3--

), "<<•;:-" .,Assinatura do Presidente da Comissão de 
-~r·~ ' ·; 
~~~;: Monitoramento e Avaliação (_-h~~~~~tL~----·-----
""·~· 

Assinatura da Comissão de Monitoramento 
e Avaliação 

Assinatura da Comissão de Monitoramento 
e Avaliação 

! ~-
Í" '· 

., I. ';. J .. 

••• 
~ I 

'\ ~. 

\ 
I ~, ... 
I 

i 
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Prefeitura Municipal São João da Boa Vista 

Estado de São Paulo 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO 

O Gestor da Parceria nop1eado 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 ao Agronegócio, realizou visitas técnicas no Recinto de Exposições conforme consta nas 
especificações a seguir: 

Evento 15° Exposição Mogiana do Cavalo Àrabe 

Data da Visita: De 23 e 27 de maio de 2018. 

Verificações realizadas: 

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS 

META, I 
ETAPA 

OU FASE ATIVIDADES INICIO TERMINO 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

PREPARAÇÃO DO ESPAÇO/ ESTRUTURA 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA OS 
PARTICIPANTES 

CHEGADA DOS ANIMAIS/CRIADORES/EXPOSITORES sob responsabilidade da 

PERÍODO DO EVENTO (ABERTO AO PÚBLICO) Associação da Raça, de acordo com 

SAlDA DOS ANIMAIS/CRIADORES/EXPOSITORES sua disponibilidade 
RETIRADA DA ESTRUTURA E LIMPEZA DO ESPAÇO 

CRONOGRAMA DO EVENTO 

Evento: 15° Exposição Mogiana do Cavalo Arabe 

Data/horário Do 1° dia Do 1° ao 5° dia 5° dia 

De 23 a 27 de maio CHEGADA DOS Período do Saída dos Animais/ 
de 2018 . ANIMAIS/CRI- Evento(Aberto ao Criadores/Ex 

ADORES/EX- público)- Exposição positores. 
POSITORES e Julgamentos 

Através das visitas técnicas pode -se concluir que o objeto da parceria vem sendo realizado de forma 
adequada considerando as metas e atividades constantes do plano de trabalho. 

São João da Boa Vista, 30 de maio 2018. 

7 Willian Feld~g ~rp 
Gestor 
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Prefeitura Municipal São João da Boa Vista 

Estado de São Paulo 

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 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 04 a 08 de julho de 2018. Aberto ao público das 07 às 14h, todos os dias 

Verificações realizadas: 

CRONOGRAMA DOS TRABALHOS 

META, 

ETAPA 

OU FASE ATIVIDADES INICIO TERMINO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

PREPARAÇÃO DO ESPAÇO/ ESTRUTURA 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES 

CHEGADA DOS ANIMAIS/CRIADORES/EXPOSITORES sob responsabilidade da 

PERÍODO DO EVENTO (ABERTO AO PÚBLICO) associação da raça, de acordo com 

SAlDA DOS ANIMAIS/CRIADORES/EXPOSITORES sua disponibilidade 

RETIRADA DA ESTRUTURA E LIMPEZA DO ESPAÇO 

CRONOGRAMA DO EVENTO 

Evento: Exposição Manga/arga de São João da Boa Vista!SP 

Data/horário Do 1° dia Do 1° ao 5° dia 5° dia 

De 04 a 08 de julho CHEGADA DOS Período do Saída dos Animais/Cri-
de 2018. Aberto ao ANIMAIS/CRI- Evento(Aberto ao adores/Expositores. 
público das 07 às ADORES/EX- público)- Exposição 
14h, todos os dias POSITORES e Julgamentos 

Através das visitas técnicas pode -se concluir que o objeto da parceria vem sendo realizado de forma 

adequada considerando as metas e atividades constantes do plano de trabalho. 

São João da Boa Vista, 16 de julho 2018. 

A~Á)l, 
WUllan FeldbergdkaJ'"' 

Gestor 
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Prefeitura Municipal São João da fJoa Vista 

Estado de São Paulo 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO 
' 
!k éo1nissão de Avaliação e Acompanhamento dentro dos procedimentos de fiscali~ão da Parceria 
!f'qn'ada através do Acordo de Cooperação de n° 002/17, cujo objeto consiste na ocupação e exploração do 
~spaço 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 " 

Data da visita 

. De 23 e 27 de maio de 2018 
_, .. , ·~í .'~ ... t 
'· 11i·t: 
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1--· . 
De 04 a 08 de julho de 2018. 

D~ 10 a 23 de setembro de 2018. 
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Secre ' · a Comissão 
Bren esar Valente e Silva 

I .., 

Verificações realizadas 

' Evento J 5° Exposição Mogiana ' 
I 

do Cavalo Àrabe 

Evento:Exposição Mangalarga c 
São João da Boa Vista 

XXXIX Exposição Nacional 
Mangalarga 

I 

J 

Conclusões I 

Considerando •as metas 
atividades consfuntes do pl~ 
de trabalho, cbnclui-se c 
vem sendo realizado 
maneira adequa~a 1 

I 

Considerando as metas 
atividades consthntes do pl, 
de trabalho, conclui-se 
vem sendo realizado 
maneira adequa~a 1 

Considerando ~s metas j 
atividades const~ntes do pl , 
de trabalho, conclui-se g 
vem sendo realizado· J 
maneira adequada · 
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Prefeitura Municipal São João da lloa 
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 

A'6s vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito às 10 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 Senhor Flávio Marques 

Zaneli, estando presentes os membros que ao final assinam esta ata, para, homologação 
do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação quadrimestral referente ao período de 
maio a agosto de dois mil e dezoito, elaborado pelo Gestor da Parceria o Sr. Willian 
Feldberg Karp. 
De início, a Comissão de Monitoramento e Avaliação analisou os documentos apresentados 
pela SSEH, tendo opinado pela regularidade da documentação apresentada. 
Em continuação, a Comissão de Avaliação e Monitoramento passou a analisar e discutir 
càtia uma das metas referente ao Plano de Trabalho e a apreciação ao relatório do Gestor 
da Parceria. 
CONCLUSÃO: A Comissão de Monitoramento e Avaliação HOMOLOGA o Relat~rio Técnico 
de Monitoramento e Avaliação quadrimestral elaborado pelo Gestor da Parceria. Sem mais 
para tratar, encerrou-se a reunião da Comissão de Monitoramento e de A'{aliação, eu, 
Breno Cesar Valente e Silva, Secretário desta Comissão, lavrei a presente ata que, após ser 

I 

lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. São João da Boa Vista 'Data supra. 
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