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Faz saber que a Cârnara J\4trniciilii lii.,rovr-ru e' cLt sxllcit) a segurnte Lei

Teluro cle Colaboraç:-to cont o Sinclicato rios I'rocir-ttores Ruriris,-ie i].i.1irL (rtrir.r:.. lr!:;.)\il,

-jLrríclica cle clireito piiverdo sern t}ralictacle iucr':rtir,a. inscriLa rro CNI.,.i .sob

i)-l.iil2.-,i.1,-1,'[i0i)i-0ü. siio ii Rua'['op:izic,. ]\",i,i,-i. Sctor Eldoraclo. Eclcia-LiC. (ll-l'759+U-0UU.

cLLjus cl/rLrsLilas cler,er'ão conter e discipliirlrr cilr conlbrmiclaclc coln o Plano dc'l'r'abalho cicr

,,\nero I destir rninutu.
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iios Ploclutores Ilurais t1e Edéia - Goiás. nu valor de trte It$ 1.000.000.00 (urn r-riilhão tle

reais). atrtn'ós clet fonniLlização e cele'br:içlro cle um Termo cle Colaboraçi-ro qlle viabiiize lL

contribuiçiro ck-i Poclcr I'júrblico conr r,l rcllizrcão da XXVI IIXPOSIq'r\t) ^,,CIi(Jl)l:t I .;:l

i)il IIDEIT\ - GO, no Parque clc llxposiçôes r\gropecuárias cle Edeia. LlLre ocorreni iro 1-rrrioiit,

ile 28 cle abril a 07 de rnaio de 2023.
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§2,. Ag Sinclicato dos Proclr-rtorcs i{ruais de Edéia - Goiás cleverái preslar ct)rlt:l5.iii

i.ic1 e cxata aplicação cios refericlos recursos l-Lrtanceiros, alLtoriz:rCos peil ltl-eserlt- ilrl'll::r'.1\ i-i.

no *)r.izo míixipg de até 30 (rinta) dias. contaclos apris o término clas Íesttviclades )i)iVI

EXPOSIÇÀO AGROPECUARIA DE IIDEIA

validade contábil e juríclica.
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or'çamentitlias:

Art.3,'. Esta Lei entrzu'á eut visol nii data cie sua publicacão. rcvogaclas as

cli s1;osições ettt contriirio.

PU ULIQ UE-S l:. II{TIN4 ll-S}: u i( i'(l i S |RE-SE'

GAlliliE'l'E i;O PllEFIil'lii ii,i,NIClPAL IIE EDtrl.\. I-staclo clc Coiri:. ri,r,r

\.inle e três ciiars c1o nrôs.lc lêr,crcir'o clo lnr) cle clois mil e vinte e três. 135" cla lte1lírirli'-'rl.
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ANEXO I

Projeto de Lei no (X)9, de 09 de fevereiro de ZO23..

PLANO DE TRABALHO

Í. DADOS CADASTRAIS

REQUERENTE: Sindicato Rural de Edéia

CNPJ: 03.8 1 2.534/0001 -00

E-mai I : :.:-; i'.1,,.,. ,,j1., := ..,, :,.;.' : 1-; _..: :

Endereço: Rua Topázio, No 555, Setor Eldorado, Edéia-GO, CEP 75940-

000

Presidente: Sérgio Aguiar

2. ORGÃO

REQUERIDA: Prefeitura Municipal de Edéia

CNPJ: 01 .788.08210001 43

E-mail:

Endereço: Avenida Dom Pedro ll, 161, Centro, Edeia-GO, CEP 75940-000

Representante: José Wagner Neves de Andrade

3. |DENT|FTGAçÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO

Termo de Cooperação entre Prefeitura e Sindicato Rural, com objetivo de
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viabitizar a reatização da XXVI rxnostçÃo AGROPECUARIA DE EDETA _
Go, a ser promovida no parque de ExposiçÕes tocar, no período de 2g de
abril a 07 de maio de ZAZ3.

4, PRAZO DE EXECU ÇÃo

tt'tíCtO: 28 de abritde 2AZ3

TERMINO: 07 de maio de ZA23

5. METAS A SEREIfr ATINGIDAS E ATIVIDADES EIOU PROJETOS ASEREM EXECUTADOS

META: RCAI|ZAçãO dA XXV EXPOSIÇÃO RCROPECUARIA DE EDEIA -
GO

JusrlFlcATlvA: E cedíço que o Município de Edéia-Go é um dos grandes
produtores de lavoura do Estado de Goiás. Assim, de modo a valorizar o
segmento e, de certa forma, a atividade que mantém a economia local, tem_
se por oportuna a realizaçáo da tão tradicional festividade de nossa cídade,
que será promovida pelo slNDlcATo RURAL DE EDEIA, em parceria com
o Poder Público, entre os dias 2g de abril e 07 de maio de 2023. vale
ressaltar que o evento será ofertado à toda a população e empresários
edeenses, como também das municipalidades vizínhas, de maneira a
proporcionar o fomento das atividades agropecuárias de nossa região,
através da realização de atos destinados à divulgação, venda e
investimento em produtos e serviços, como também contribuir com a
formalização de negocios e parcerias. outrossim, destacamos que a
cerimônia contará com atraçÕes artísticas, shows e demais operaçÕes
voltadas ão entretenimento do público, visando assim, não so a
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continuidade de um dos mais afamados festejos do Estado de Goiás, mas
tarnbém, proporcion ar a rearização do fortarecimento das empresas ,ocais.

6. ETAPAS OU FASES DA exrcuçÃo

Aprovação da Lei que estabelece o vínculo jurídico;

Elaboração e assinatura do termo;

Aplicação dos recursos para realização das contrataçÕes apontadas;

Apuração dos gastos e repasse ao sindícato Rural;

Relatorio Final.

APLTCAÇÃO

REPASSE: R$ 1.000.000,00 (um rnirhão de reais), a ser repassado em
parcela única, até o dia 30 de março ?O23.

DESTINAÇÃO: Aponta-se que a destinação dos recursos será realizada
conforme as indicaçÕes abaixo elencadas:

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

I

1il.

lv.

V.

7. PLANO DE

oescnlçÃo
VALOR

Show de Artista Sertanejo R$ 862.500,00
Segurança R$ 108.000,00

Locação de banheiros químicos R$ 29.500,00

TOTAL R$ 1.000.000,00
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Desemborso mensa r, va riáver conforme necessidade a presentada.

rr;

9. PRESTAÇÃo oe CONTAS

A prestação de contas será rearizada mensarmente, junto ao repasse, com
comprovação das despesas

EDÉIA

Sergio Aguiar

Presidente
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