
 
L E I  N.º  9 2 2  

 
 
 

 Autoriza o Executivo Municipal a firmar  Termo de 
Cooperação Técnica-Financeira 2007 – 2008 com 
Instituto Emater.  

 
  A Câmara Municipal de Vereadores de Renascença, Estado do Paraná, 
aprovou e eu, Geraldo Giacomini Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 
  Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de 
Cooperação Técnica-Financeira com o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e 
Extensão Rural, inscrito no CNPJ sob n.º 78.133.824/0001-27, no valor de R$  
32.592,00 (trinta e dois  mil quinhentos e noventa e dois reais), para promover a 
melhoria das condições econômicas e sociais da população rural do Município. 
 
  Parágrafo Único – O Termo de Cooperação Técnico-Financeira  de que 
trata o caput deste artigo, terá vigência de abril  a novembro de 2007, e    o valor  será 
repassado  em parcelas mensais, podendo ser prorrogado para o exercício financeiro 
de 2008, com mesmo valor, em parcelas mensais mediante termo aditivo. 
 

Art. 2º - As partes firmarão Termo de Cooperação Técnico-Financeira 
específico, detalhando as formas de atuação do repasse dos recursos e demais 
compromissos. 

 
Art. 3º - Os recursos  necessários para dar cumprimento ao Termo de 

Cooperação Técnico-financeira serão oriundos da dotação orçamentária  05.00 – 
Departamento de Agropecuária, 05.01 Departamento de Agropecuária e Defesa 
Ambiental, 2060100131.006 – Projetos Ambientais, Ecológicos, Agroindustriais e de 
Agropecuária, 335041.00 (93) – Contribuições. 

 
Art. 4º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENÇA, em 18  de 

abril de 2007. 
 
 
 
 
    GERALDO GIACOMINI 
         Prefeito Municipal 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Of. n.º    /2007 

Renascença, 05 de março de 2007  
 
 
 
Senhor Presidente 
Senhores Vereadores 
 
 
 
  Através do presente  encaminhamos a esta Colenda Casa de Leis, para 
apreciação dos Nobres Edis, Projeto   de Lei solicitando  autorização, para firmar  
Termo de Cooperação Técnica-Financeira com o Instituto Paranaense de Assistência 
Técnica e Extensão Rural, para o presente exercício, no valor de R$ 32.592,00 (trinta e 
dois  mil quinhentos e noventa e dois reais). 
 
  Informamos ainda  que o presente Termo poderá ser aditado para o 
exercício financeiro de 2008. 
 
  Por muitos anos este tipo de convênio vem sendo firmado, anualmente, 
com a EMATER, consolidando uma parceria, que graças ao trabalho desenvolvido tem 
alcançado bons resultados, no atendimento aos pequenos e médios produtores rurais 
de Renascença. 
 
  Como já citamos, este convênio vem sendo firmado a muitos anos, por 
este motivo achamos oportuno renová-lo por mais um período, para que não haja 
interrupção dos trabalhos que estão sendo realizados. 
 
 
 

Atenciosamente 
 

 
 

GERALDO GIACOMINI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

 
 
Excelentíssimo Senhor 
FAUSTINO VALDAMERI 
MD. Presidente da Câmara de Vereadores 



RENASCENÇA – PR.  


