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1. INTRODUÇÃO:  

 
A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul, firmou parceria com a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura 
Familiar, através do Termo de Colaboração/Fomento nº 27.648/2017 , com vigência pelo período de 
(julho de 2017) a (dezembro de 2017), tendo por objeto a realização de eventos, com palestras , 
conforme Plano de Trabalho. 
 

 
2. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
2.1. DEMONSTRAÇÃO DO ALCANCE DAS METAS 

 

As metas referentes ao período de julho de 2017 a dezembro de 2017 foram alcançadas, uma vez que 
nos eventos se fizeram presentes produtores rurais, técnicos, acadêmicos e figuras representativas nos 
municípios selecionados, sendo os mesmos, por ordem de realização: Rio Brilhante, Dourados, Laguna 
Carapã, Amambaí, Ponta Porã, Nova Andradina, Deodápolis, Chapadão do Sul, Aparecida do Taboado, 
Coxim, São Gabriel do Oeste, Bonito, Caarapó, Maracaju, Sidrolândia, Naviraí e Campo Grande 
(Simpósio Acadêmico). Para tanto foram coletadas assinaturas em listas de presença para cada 
evento, foi confeccionado folder, site para inscrições previas, mídias para radio, sendo que as mesmas 
se encontram junto aos processos de prestação de contas de cada município realizado. 
 
Todos os eventos foram realizados dentro de 6 meses como previsto, restando 2 meses para 
organização e prestação de contas. 
Os custos finais ficaram menores que os R$ 752.500,00 previstos, gerando saldo a devolver ao 
FUNDEMS. 
Cumpriu-se a realização dos 17 eventos propostos, sendo que 16 foram como formato de circuitos, e 
um sendo o 1º Simpósio/Congresso acadêmico. 
No quesito publico, tivemos o planejamento para 3.600 pessoas e contamos com a presença e 
participação de aproximadamente 2.780 participantes. 
 
Para tanto sentem alguns exemplos dos eventos realizados, contendo fotos, listas de presenças, sites 
para pré inscrição, fotos dos eventos realizados, mostrando diversos aspectos dos eventos. 
 
Modelo Lista de Presença: Rio Brilhante 
 

 
 
 



Modelo Inscrições: Sidrolândia 
 

 
 
 
Modelo Início Palestra: Amambaí 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Exemplares Fotos: 
 
Abertura- 

 
 
Publico-  

 
 
Palestra- 

 
 

 

2.2. AÇÕES DESENVOLVIDAS 
 

As seguintes ações foram desenvolvidas para o cumprimento do objeto: 
A contratação de empresa especializada em organização de eventos, para o apoio e alinhamento com 
os parceiros, sendo estes os sindicatos rurais de cada município elencado acima; 
A contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos de infraestrutura (Mobiliaria 
decorativa, locação de espaço, decoração de ambiente, cadeiras e outros); 
A contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos audiovisual e multimídia; 



A contratação de pessoa jurídica para fornecimento de Alimentação (lanche, almoço ou jantar, café da 
manhã, coffee break, coquetel, quebra torto e brunch); e, 
A contratação de palestrantes, sendo eles profissionais das áreas de Economia, Direito, Administração 
e Eng. Agronômica com especializações nas áreas de atuação, sendo considerados excelentes 
profissionais, os quais são até o momento: Miguel Daoud, Renato Roscoe, Ricardo Reis, Fernando 
Muraro, Murilo Damé, João Pedro Cuthi Dias, Alexandre Mendonça de Barros, Carlus Boemeck, José 
Luiz Tejon, Camilla Teles, Regis Borges e Mauro Osaki. 
 
Ao todo se realizaram 17 eventos, dos quais 6 foram de pequeno a médio porte com a presença de até 
80 participantes e mais10 eventos de médio a grande porte, com a presença de até 200 participantes e 
1 simpósio/congresso com capacidade para até 1200 pessoas. 
 

 

2.3. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO OBJETO 
 
 

Os documentos que comprovam o cumprimento do objeto são: Listas de Presença, Fotos, Materiais de 
divulgação (mídias faladas, panfletos, facebook, canais de inscrição), notas de pagamentos dos 
serviços, fichas de avaliações dos eventos, justificativas, contratos, entre outros, se encontram nos 
processos encaminhados para esta prestação de contas. 
 

2.4. DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DA CUMPRIMENTO DA CONTRAPARTIDA (quando 
houver): Não há Contra partida Financeira. Apenas Técnica. 

 
 

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS (quando exigidas no Plano de Trabalho para atendimento ao disposto 
no § 1º do art. 59 do Decreto Estadual nº ... - descrever e apresentar documentos comprobatórios 
referentes a:) 
3.1. Impactos econômicos e sociais das ações desenvolvidas; 

 
Não há avaliação dos impactos econômicos e sociais visto que os mesmos são indiretos e não é 
possível relaciona-los diretamente ao evento, pois as decisões tomadas pelos participantes pós 
eventos é individual e particular. 
 

3.2. Grau de satisfação do público-alvo; 
 

Fichas de Avaliação do publico sobre os eventos. 
 

3.3. Possibilidade da sustentabilidade das ações 
 
Busca-se nos eventos reduzir o uso de mídias impressas, fazendo a publicidade por meio das 
rádios e mídias sociais. 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS (se necessário):  
 

Todos os eventos ocorreram normalmente sem qualquer prejuízo a execução dos mesmos. Um dos 

únicos eventos que de certa forma não atingiu o publico esperado foi no município de Bonito, visto que a 

parte parceira do município que são os sindicatos rurais, não se empenharam em realizar a divulgação 

junto ao contratado para a divulgação do mesmo, sendo desta forma prejudicada a quantidade de 

participantes no evento, podendo ser considerado também que na sua maioria dos produtores de soja e 

milho do município não residem no mesmo, sendo que participaram do evento em outros municípios 

próximos, como Maracaju, Ponta Porã e Sidrolândia. 

5. AUTENTICAÇÃO 

Atesto a veracidade das informações/documentos apresentados, estando esta organização à disposição 

para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
 
AUTENTICAÇÃO  
Local: Campo Grande MS 
Data: 30/01/2018                                                      ____________________________________________ 
                                                                                                            Juliano Schmaedecke 

 


