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MONITORAMENTO DOS RECURSOS REPASSADOS ANUALMENTE A            

ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES SEMPRE UNIDOS DA LINHA SÃO 

MARCOS. 

 

Aos vinte e dois (22) dias do mês de dezembro de dois mil e vinte (2020), reuniram-

se os membros da comissão para proceder ao monitoramento das máquinas agrícolas 

cedidas as associações, bem como, a função de estarem observando o funcionamento, a 

utilização dos recursos e prestação de contas. A visita foi realizada na Linha São Marcos, 

na Associação dos Agricultores Sempre Unidos.  

Os responsáveis pela Associação foram bem receptivos, nos explicando sua 

organização. Além do Plano de Aplicação o órgão apresenta a prestação de contas ao 

Município de Anchieta. 

A finalidade da parceria entre a Associação dos Agricultores Sempre Unidos da 

Linha São Marcos e o Município de Anchieta é contribuir com o fomento ao setor 

agropecuário. O objeto da parceria foi a cessão de um Trator agrícola (New Holland, modelo 

TL-75 e ano 2009) e uma Ensiladeira agrícola (tratorizado e semi hidráulico), para 

desenvolvimento das atividades agropecuárias nas propriedades rurais. 

 As famílias que compõe a Associação desenvolvem a bovinocultura de leite como 

a principal linha de produção, também tem o gado de corte e a produção de hortaliças, nesse 

sentido, a máquina agrícola contribui com a execução dos trabalhos realizados na 

agricultura. 

 Percebe-se que os associados são responsáveis e realizam a utilização correta dos 

equipamentos, sendo que, sempre que necessário executam as manutenções e consertos dos 

mesmos. Os maquinários encontram-se em ótima conservação, a Associação desempenha 

as atividades com zelo e cuidado. 

Segue anexo fotos do referido monitoramento: 
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A Comissão de Monitoramento e Avaliação de Chamamento Público, assina o presente 

laudo. 

                                                                 

 ___________________________                                  ___________________________            

       Carlos Augusto Antonietti                                             Rafael Ferreira da Silva -Secretário                                    

                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                

_____________________________                              _______________________________ 

           Elisangela Contini                                                      Jozane Paula Bard 
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