COMPILAÇÃO DOS RELATÓRIO DE ATIVIDADES
A Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista, inscrita no CNPJ sob nº 59.766.741/000120, representada por seu dirigente, Candido Alex Pandini, em atendimento ao estabelecido no Termo de
Colaboração nº 004/2018, vem apresentar o relatório compilado de atividades, referentes aos meses em
questão:

SETEMBRO/2018


Tendo em vista a assinatura dos contratos, foi realizada nesse mês de setembro a abertura de conta
corrente no Banco do Brasil (Ag: 0065-5 / CC: 54.765-4) visando receber os fundos da Prefeitura
Municipal. Uma vez realizado o repasse, tiveram início as cotações para compra de materiais,
especialmente dos relacionados à iluminação da cidade.



Foi contratada a profissional Helen Mundoca para a realização e finalização dos projetos relativos a
Decoração de Natal e alegorias da Parada de Natal. Os sketchs e rascunhos das fantasias foram
elaborados pelo Ateliê Bihello, que ficará responsável por sua confecção.



Foram ainda realizadas reuniões com grupos de dança e teatro local, visando organizar o elenco da
Parada de Natal.



Em relação a decoração de Natal, também foram preparados sketchs que foram apresentados à
Comissão de Monitoramento e Avaliação para aprovação. Uma vez aprovados, foi dado início à
instalação dos suportes metálicos da decoração natalina (“postinhos”) nos seguintes locais: Avenida
Dona Gertrudes, Praça Gov. Armando Salles de Oliveira, Rua Ademar de Barros, Rua Getúlio Vargas,
Rua Henrique Cabral de Vasconcellos, Rua Prudente de Moraes e Rua Saldanha Marinho.



Neste mês, já foram investidos R$ 6.066,43 em compra de insumos, produtos e ferramentas para a
montagem da Decoração e Parada de Natal.

OUTUBRO/2018



Com os projetos, a Associação Comercial liberou uma verba de R$ 9.046,50 de fundo próprio,
visando a realização das compras de materiais para a confecção de fantasias e alegorias dos desfiles
do Natal, e o pagamento de parte do serviço prestado pela produtora contratada para o evento.



Paralelamente, tiveram início os trabalhos de confecção das fantasias e montagem das alegorias (da
Parada e da Decoração de Natal), utilizando os insumos adquiridos e os materiais em estoque nos
barracões supracitados no projeto anteriormente apresentado.



Foi iniciado também a instalação elétrica nos referidos “postinhos”, instalados nas ruas previstas no
plano de trabalho, entregue anteriormente a Prefeitura Municipal.



Neste mês, já foram investidos R$ 106.089,78 em compra de insumos, produtos e ferramentas para
a montagem da Decoração e Parada de Natal.

NOVEMBRO / 2018


Durante todo o mês de novembro, foi dado segmento a compra de produtos visando a confecção
dos materiais necessários para a Decoração e Parada de Natal.



Na primeira quinzena do mês foram realizados os orçamentos para contratações de diversos
serviços, objetivando a realização da Parada de Natal. Após análise das propostas, foram
considerados critérios técnico-comerciais para as contratações.



Nessa segunda quinzena, estão sendo realizadas as instalações dos enfeites e materiais decorativos
nas ruas e prédios da cidade. Dado o andamento da instalação – e não havendo contratempos
imprevistos – a previsão é que todo o projeto apresentado pela ACE esteja instalado nas ruas até o
dia 30/11, permitindo assim a inauguração oficial da decoração no dia 01/12, após a realização da
missa campal.



Também já foram confeccionados os materiais de divulgação do Natal, como spots de rádio, VTs
para TV local e regional, cartazes, anúncios impressos, etc. Todo material foi enviado para aprovação
da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal, visando primar pela aplicação das
logomarcas da administração pública. Todos materiais foram aprovados e se encontram liberados
para veiculação.



Desta forma, também foram realizadas as reservas de mídia, para a veiculação dos materiais, que
teve início no dia 26/11.



Também foi confeccionado o site www.natalemsaojoao.com.br, visando concentrar as informações
sobre o Natal da cidade, permitido a consulta de toda a população.



Em relação a Parada de Natal, os grupos de dança participantes tiveram as medidas de seus alunos
colhidos e as fantasias estão sendo finalizadas. Também já foi realizada a compra de sapatilhas e
meias calças, que serão doadas após o evento aos grupos de dança participantes.



Também foram compradas balas sortidas e mastigáveis para distribuição na Parada de Natal,
chegada do Papai Noel no DER e na Casinha do Papai Noel, instalada na praça Cel. Joaquim José.



Neste mês, já foram investidos R$ 119.652,30 em compra de insumos, produtos e ferramentas para
a montagem da Decoração e Parada de Natal.

DEZEMBRO / 2018


Durante todo o mês de dezembro, foram adquiridos alguns produtos para manutenção da
decoração da iluminação da cidade, além de itens para dar seguimento à confecção dos materiais
necessários para a Parada de Natal.



Nos primeiros dias do mês foram firmados os contratos de prestação de serviços de sonorização,
equipe de apoio, seguranças, locação de banheiros químicos e demais, objetivando a realização da
Parada de Natal. Foram considerados critérios técnico-comerciais para as contratações, que se
firmaram nesta data.



Já no dia 02/12, conforme previsto, foi realizada a “Chegada do Papai Noel”, na Rua Henrique Cabral
de Vasconcelos. Foi estimado um público de cerca de 3 mil pessoas nessa oportunidade.



Nos dias 09 e 16 do mês em questão, foram realizadas as apresentações da Parada de Natal. A ACE
deslocou parte de seus colaboradores para auxiliar nas mais diversas funções necessárias durante o
evento, que transcorreram sem nenhum incidente. A avenida Dona Gertrudes recebeu um grande
público, que apreciou em ambas datas o trabalho feito por toda equipe.



Durante o mês de dezembro, devido à presença da equipe de apoio contratada em pontos
estratégicos, não houve relatos de depredações nas alegorias e iluminação da decoração de Natal.



Durante todo mês, também foram realizadas ações para manutenção da decoração da cidade, que
acabou sofrendo avarias decorrentes do intemperismo, principalmente as pancadas de chuva.

JANEIRO / 2019


Durante os primeiros dias do mês de janeiro, foram desmontadas e retiradas as decorações
instaladas nos pontos antes definidos.



No âmbito burocrático da parceria, as últimas guias de INSS e ISS foram recolhidas, bem com a guia
de recolhimento de saldo não utilizado no valor de R$ 2.162,49.

Me coloco a disposição para esclarecimentos adicionais que sejam necessários, decorrentes da análise deste
relatório por parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação.
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