
Ofício nº 053/2016                                                        Giruá, 02 de maio de 2016.
SMAD/MCR

Senhora Presidenta:

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em que  vimos  encaminhar  para
apreciação  e  deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  050/2016  que  “Autoriza  o  Executivo  Municipal  a
conceder auxílio financeiro à Feira de Exposição de Giruá EXPOGIRUÁ.”

Este Projeto de Lei solicita autorização legislativa para o Município efetuar o repasse de recursos
financeiros e a firmar Termo de Convênio com a EXPOGIRUÁ, no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco
mil reais), destinado a custear parte das despesas decorrentes da realização da 13ª EXPOGIRUÁ, que será
realizada nos dias 25 a 29 de maio de 2016, no Município de Giruá.

O Governo Municipal em conjunto com o Poder Legislativo, novamente realizam parceria com
esta Associação, com o objetivo de contribuir para a realização desta tão importante Feira em nosso
município, a qual promove o desenvolvimento social e regional.

Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

 
Excelentíssima Senhora
Marelise Roceli Weschenfelder
Presidenta do Poder Legislativo
Giruá/RS

 

Viva a vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 050/2016                     DE 02 DE MAIO DE 2016.

Autoriza  o  Executivo  Municipal  a  conceder
auxílio financeiro à  Feira de Exposição de Giruá
EXPOGIRUÁ.

Art.1º  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro, no valor de
R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) à Feira de Exposição de Giruá EXPOGIRUÁ, inscrita no CNPJ
sob  n°09.459.673/0001-89,  situada  no  Parque  de  Exposições,  Sn,  Hípica,  no  município  de  Giruá,
representada pelo Presidenta Sra. Fátima Anise Rodrigues Ehlert, CPF nº418.505.210/34.

§1º  O valor do repasse referido no  caput deste artigo, destina-se a custear parte das despesas
decorrentes da realização da 13ª EXPOGIRUÁ, que será realizada nos dias 25 a 29 de maio de 2016, no
Município de Giruá.

§2º O auxílio será concedido em parcela única, imediatamente após a assinatura do Convênio.
§3º Para efetivar o repasse será firmado Termo de Convênio entre as partes, logo após a sanção

da presente Lei.

Art.2º Como contrapartida a Entidade compromete-se a divulgar as potencialidades econômicas
do Município de Giruá, no período que antecede a Feira e durante a realização desta, visando incentivar o
desenvolvimento da Municipalidade.

Art.3º A Entidade beneficiada prestará contas da perfeita aplicação dos recursos recebidos, junto
a Contadoria da Prefeitura Municipal, no prazo de até 60 dias após o recebimento do referido recurso.

Art.4º  As  despesas  decorrentes  da  presente  Lei  correrão  por  conta  da  seguinte  dotação
orçamentária:
14 – SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL
1401 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDORISMO
23 691 0017 2,355 Manutenção do Parque de Exposição Olmiro Callai - Rodeio
3.3.5.0.41.00.00 – 7272 – Contribuições
FR: 001 Livre 

Art.5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ(RS), EM 02 DE MAIO DE 2016, 61º ANO
DE EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Viva a vida sem drogas!


