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Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí
Gerência de Defesa Animal
Coordenação de Eventos Agropecuários
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AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM AGLOMERAÇÃO DE ANIMAIS
MUNICÍPIO:

USAV:

REGIONAL:

NOME DO EVENTO:
ENTIDADE PROMOTORA
MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO
CRMV-PI Nº
Espécies Habilitadas - GTA

Portaria Hab. GTA
 EQUÍDEOS

 CAPRINOS

 OVINOS

 SUÍDEOS

Autorizo o evento

Cod. Ev. SIAPEC nº

a ser realizado no estabelecimento

Cod. Est. SIAPEC
nº

 AVES

localizado à

Coordenadas: Sno período de:

WO-

Município
de acordo com a legislação vigente.

____________________ (PI), _____/_____/________.

______________________________________________
Coordenador – USAV/ Médico Veterinário Responsável

‘
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Instrutivo para preenchimento da Autorização para Realização de
Eventos
ATENÇÃO: INDISPENSÁVEL A LEITURA DESTE INSTRUTIVO.
Formulário para o envio de informações sobre a fiscalização de eventos agropecuários (vaquejadas, feiras,
exposições e afins)
Destinatário do Informe:
Coordenação de Eventos Agropecuários - Gerência de Defesa Animal/ADAPI
Rua 19 de Novembro, 1980 - Bairro Morro da Esperança CEP 64.002-540 / Teresina-PI
Tel: (086) 3221-7142/ 3221-9225 / 3221-8751 - Ramal 27
e-mail: eventosagropecuarios.adapi@gmail.com / Cópias para cda.adapi@gmail.com
O preenchimento deste formulário deve ser realizado em letra de forma, devendo o lançamento de dados por
município ser realizado em ordem alfabética.
O formulário deve ser arquivado na UVL de jurisdição juntamente com toda a documentação referente ao evento
em pasta própria, e enviado via malote somente se solicitado pela Coordenação de Eventos
DEFINIÇÕES E INSTRUÇÕES
MUNICÍPIO: município de realização do Evento
USAV: USAV ao qual pertence o município onde o evento foi realizado
REGIONAL: REGIONAL ao qual pertence o município onde o evento foi realizado
NOME DO EVENTO: Informar o nome do evento. Ex.: XXIX Grande Vaquejada do Parque Boi Manso
RECINTO: nome do local de realização de aglomeração de animais. Ex: Parque Sabiá
CNPJ: Informar o CNPJ do parque ou CPF do propietário
NOME DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO: nome do organizador do evento (pessoa física ou jurídica)
CPF/CNPJ: Informar o CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica) do responsável pelo evento
MUNICÍPIO: município de realização do Evento
ENDEREÇO: Informar o endereço do responsável pelo evento
COORDENADAS: coordenadas geográficas (SAT-9 - S e WO em minutos);
ZONA: zona de localização do recinto (rural, urbana, etc);
NOME DO EVENTO: Informar o nome do evento. Ex.: XXIX Grande Vaquejada do Parque Boi Manso
PERÍODO: Informar o dia do início e final da realização do evento
Local e data: local e data de preenchimento do formulário.
Identificação do responsável pelo preenchimento: o responsável pela informação deverá assinar e carimbar o
formulário
Qualquer dúvida no preenchimento dos relatórios, bem como sobre o envio dos formulários, entrar em contato com
a Coordenação de Eventos Agropecuários.

