
PRÉFEÍruRÀ DE-
ARUÂNA
A CdÕdê dê Têdor

oFÍclo n": 167/2022

À Sua Excelência o Senhor

Zez Wedson Batista Campos

DD. Presidente da Cômara de Vereadores

Aruanã (GO)

Assunto: Encaminha Projeto de Lei

Encaminho a Vossa Excelência, com as devidas justificativas, Projeto de

Lei que visa a autorização para a concessão de repasse de recursos financeiros, a título de

subvenção cultural, para a Associação Atlética Araguaia e dá outras providências.

Ainda solicitamos que o referido Projeto de Lei seja processado em

regime de urgência, com a devida convocaçâo de sessão extraordinária.

Na oportunidade, renovarnos nossos votos da mais alta estima e

consideração.

Atenciosamente,

Gabinete do Prefeito Municipal, Aruanã (GO), 23 de setembro de 2022.

HERMANO DE CARVALHO

PREFEITO MUNICIPAL

Cânm lllrÚciprldeAruanã

AssiÍtâtura do Rê6poíBâvd

Aru

Horas

P I
n

Praça Couto Magalhães, ne 22 - Centro - Aruanã - Goiás - CEP 76.710-000
Fone: 062 - 3376-1595 www.aruana.go.gov.br

Exmo. Sr. President;.
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PSEFEÍTIJRÂ DE-

ARUANA
A Cilodê dê Tôdot

PROJf,TO DE Lf,I N" DE I9 DE SETEMBRO DE 2022.

"Auloriza a concessão de repasse de
recursos fnanceiros, a tíÍulo de subvenção
cuhural, para a entidade que especifco e dá
outras providências ".

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARUANÃ, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais
e constitucionais, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a

seguinte Lei:

Art. 1'- Esta Lei dispõe sobre autorização de repasse de recurso financeiro, a título de subvençào
cultural, para a entidade especifica, no âmbito do município de Aruanã, Estado de Goiás.

Art. 2', Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder repasses de recursos financeiros,
a título de subvenção cultural, mediante termo de cooperação, de fomento ou instrumento
congênere, de até RS 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a Associação Atlética Araguaia,
associação de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social, inscrita no
CNPJ/MF sob o no 00.028.100/0001-26. com sede na Rua Firmino F Vieira- s/no, Centro,
Aruanã./GO. CEP 76.7 I 0-000.

PaÉgrafo único. O repasse autorizado no capul deste artigo se dará mediante disponibilidade de

recursos financeiros-orçamenlários, devendo ser aplicado especificamente na realização em

evento esportivo denominado "l4o rodeio de aruanã" conforme será pactuado em termo de

cooperação, de fomento, ou instrumento congênere.

Art.2'. A entidade subvencionada deverá prestâr contas dos recursos recebidos, na forma do
pactuado no respectivo termo de cooperação, de fomento ou instrumento congênere.

Art.3'. As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por conp de dotações

próprias do orçamento vigente, supiementadas se necessárias. ficando o Poder Executivo
autorizado a abertura de crédito especial, caso necessário.

Art. 4'. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as adequações necessárias na Lei
Orçamentiíria Anual (LOA), na.Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano Plurianual
(PPA), para Íins de execução da presente Lei.

Art.5'. Esta Lei entra em vigor na data de publicâção. revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Município de Arianã-CO, l9 de setembro de 2022

HERMANO DE C v o
PR.EFEITO MUNICIPAL

Praça Couto Magalhães, ne 22 - Centro - Aruanã - Goiás - CEP 76.710-000
Fone: 062 - 3376-1595 www.aruana.go.gov.br
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PREFEITURA D€-
ARUANA
A Cidode de Têdoí

MENSAGEM JUSTIFICATIVA A0 PROJETO DE LEI N' Ú 022

Seúor Presidente.
Seúores Vereadores.

O presente Projeto de Lei visa autorização para a concessào de repasse de
recursos financeiros, a título de subvenção cultural, para a Associação Atlética Araguaia
com o objetivo de que seja realizado evento de rodeio.

Com a autorização que se pretende, o Poder Executivo poderá contribuir
com repasse de recursos financeiros, sob a forma de subvenção cultural, e através de
termo de cooperação, de fomento ou de instrumento congênere, como forma de
contribuição pua a rcalização do mencionado evento que trará importante aquecimento
na economia do município.

Saliento que o rodeio é uma atividade cultural popular, transmitida pelos
nossos peões, que têm a missão de perpetuar a tradição cultural no estado. Não há dúvida
do quanto é importante a existência e os incetivos para essas comemorações, mantendo
as formas de expressão, modos de fazer e de viver dos nossos boiaderios.

Pontuamos que além da manutenção cultural, a realização de eventos nesse

porte auxilia no impulsionamento da econômica regional, principalmente se

consideramos que o evento não vincula com as atividades típicas do municipio (pesca

esportiva), atraindo para a cidade também as pessoas da zona rural.

São essas, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a submeter à

elevada apreciação de Vossas Excelências, o presente Projeto de Lei.

Atenciosamente.

Gabinete do Prefeito, Aruanã (GO), l9 de setembro de 2022.

HERMANO DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Couto Magalhães, ns 22 - Centro - Aruanã - Goiás - CEP 76.710-000
Fone: 062 - 3376-1595 www.aruana.go.gov.br



ESTADO DE GOIAS
SE,CRETARIA Df, ESTADO DA ECONOMIA
SUP[,RINTENDENCIA UXECU'I'IVA DA RECEII'A
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS

Cf,RTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

\R. CER DÃO: N" .r.1989425

IDENTIFICÀÇÂO:

NOME:
VALIDA PARA O CNPJ INFORM.{DO ,\.ESTE DOCUMENTo

DESPACHO (Ce rtidao valida para a matriz c suas filiais):

CNPJ

00.028.100/0001-26

NAO CONSTA DEBITO
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*:.
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:.*:.*:.*:.*:.*:. *:,*:.*:. +:.+:.*:.*:. t:,*:.*:. *:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:. *
. )t. *. r..:1..,*.,t. +. *. t. *. *. +. i!.,i.,c. +. +. *, *. l. *. *. *.,i

. i. +. {.. t. 'i.:t. *. *. *. *. *. *. 'i.:i. t.,t. *. *. t. r. rt. *. r.. 'r

TUNDAMENTO LEGAL:

Esta ceflidao e expedida nos termos do Paragral'o 2 do artigo l, colnbinado corn a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

lN nr. 405/ 1999-GSF, de l6 de de dezcnrbro de 1999, altcrada pcla lN nr. 828/200GGSF, de l3 dc novembro de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a rcgularidadc fiscal pcrante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso Ill
do artigo 29 da Lei m.8.666 de 21 dcjunho de 1993.

SEGURANÇA:

VALIDADOR: 5.5s5.548.351.747 EMII'IDA VIA INTERNET

SCTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: COIANIA, 26 SETBMIIRO DE 2022 HORA: l4: l2:23: I

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser vcrificada pela INTERNET, no endcrcco:

http:/lwww.sefaz. go. gov.br.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrevcr na divida

ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURÂDOS.



f,S'I'ADO DE COIAS
PREFEITUR\ }TUNICIPAL DE ARI]ANÀ

DEPTO. DE ARRECAD.\ÇÀO

CERTIDÃO NEGATI\:A DE DEBITOS

Número da Certidão: 09203 - I
Contribuinte: ASSOCIACAO ATLETICA ARAGUAIA
Código de Verifi cação: Ktlcc5ArlxAnH
CPF/CNPJ: 00.02t1.100/0001-26
Inscrição Cadastral:
Area do Terreno:
Área Edificada:
Inscrição Municipal:
Endereço: RUA ANTONIO PINHEIRO ARTIAGA. N"0, QD. ., LT.. .

Ressalva-se ao município o direito de cobrança posterionnente, mesmo no período desu certidão,
caso constatado algum débito.

Esta certidão é válida da data de sua emissão até 26t1012022. devidamente carimbada e assinada
pelo responsável pela fazenda pública municipal.

Finalidade: 99 - Outras Finalidadcs

F)mitido por: VICTOR GABRIEL MARQUT'lS SOARES

ARUANÃ - GO,26tl9t2022

Certifica-se para a finalidade especificada que o I - Contribuinte supra citado NÃO POSSUI
DEBITOS AMIGÁVEL OU AJUIZADO nesta data, junto a fazenda pública municipal.

E

u-rh^ (.,r!,''-! Jã-
VICTOR GABRIEL MARQUES SOARES
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NúMERo DE rNScRrÇÃo

00.028.100/000í -26
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OATA OE ABERTURA
06/0/U1982

NOME EMPRE

ASSOCIACAO ATLETICA ARAGI,IAIA

DO ECTMENÍO (NOME OE FANTASTÂ)

E

93.12.3{0 - Club€s sociais, esportivos o aimilaÍos

E DAS AT]VIDAOÉS SECUNOÀRIAS

Não infoímada

cÔolco E oEscRtçÃo DA NATUREZA JURiDTCA

39!1.9 . Associação Privâdâ

LOGRAOOURO

R FIRMINO F VIEIRA
NÚMERO

SN
COMPLEMENTO

CEP

76.710{00
AAIRRO/OISTRITO

CENTRO
MUNIC PIO

ÂRUÀNA

ENOEREçO ELEÍRôNrcO ÍELEFONE

ENTE FEDERAÍIVO RESPONSÁVEL (EFR)

ATIVA
OATÀ OA SITUAÇÃO CÀDASTRAL

1814112005

MOÍVO OE

SITUAÇÃO ESPECIAL DÁTÂ DA SIÍUÁÇÀO ESPECIAL

GO

26109122,14i23 about:blank

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 2610912022 às 14:11:50 (data e hora de Brasília). Página: 1/í

about:blank
111
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PODER JUDICIÁRIO
TRTBUNAL DE JUST|ÇA DO ESTADO DE GOTAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

) :í04638034202

CNPJ

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEI/A DE
PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA
DO 2" GRAU DE JURISD|ÇÃO (Art.45 dâ LEt ESTADUAL No 9.'r29, DE22DE DEZEN/BRO DE 1981).

a) a presente certidáo foi expedidâ gratuitamente através da intemet pelo usuário do sistema;

b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a

razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a
titularidado do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no

P blicaendereço htlnc'//nrnir r.l liôô ir r§ lCêáid^cl tlh

d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

coDrcoDEAUrENrcAÇÃo : 104638034202

Certidão expêdida em 26 de setembro de 2022, às 14:36:29
Tribunal de Jusüça do Estado de Goiás - Divisâo de Diskibuição

Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CÉP 74130-012

Data da última atualização do banco de dados: 26 de setembro de 2022

tri.bunal da .rustiçê do Estqdo de coiás
Docr.rD€rrto Public.do DigitllÉnt€ aú 26/09/2022 - Lq 36.:29
Vâlid.açáo pclo códiglo: 704638034202, no endê!êço: ttttps: //p!ojudi. tjgo. jus. b!/Ccrtj.daohjbLiêê

;$à?lEI,f,tn101

fl&-T

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuiçáo de ações de NATUREZA CIVEL
no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA
em tramitação contra:

Requerente : ASSOCIACAO ATLETICA ARAGUAIA

:00028100000126

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execuçáo Unificado - SEEU.


