
ESTADO DE GOIAS 

GOVERNO DO MUNICIPIO DE PALMINOPOLIS 

VERDADE, ESPERANCA E FUTURO 

LEI N° 009JPMF/2017 
	

DE 11 DE ABRIL DE 2017. 

"Cria o Parque de Exposicao Agropecuária 
"Francisco Candido Borges" e dd outras 
Providências". 

Faço saber que a CAMARA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS, Estado de 

Goiás, no uso de suas alribuiçOes legais, AFRO YOU e eu, Prefeito Municipal, 

SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica criado pela presente Lei o Parque de Exposiçao "Francisco 
Candido Borges", localizado no local antes denominado Granja Municipal, 

compreendendo todo espaco, abrangendo toda area de propnedade do MunicIpio 

Art. 20  - 0 espaco terá como finalidade a realizaçäo da Exposiçao Agropecuaria 
de PalminOpolis bern como outros eventos e festas autorizadas pelo MunicIpio, sendo 

que toda estrutura devera ser preservada e todas as benfeitonas mantidas, não 

podendo descaracterizar a fmandade estabelecida na presente lei 

Art. 3.° Na ulilizaçao do PARQUE DE EXPOSI0ES sero observados os 

seguintes objetivos: 

I - orgamzar e realizar exposicOes, fe.ras, e eventos de mteresse do setor 

agropecuário e agroindustriaL entre outros; 

II- organizar e realizar anualmente a Exposico Agropecuaria; 

ifi - prornover a Exposicao de máquinas, equipamentos e de serviços voltados 

ao segmento agropecuario; 

lv - promover acUes e novos negOcios corn destaque para a agricultura familiar, 

a agroecologia, a producao organica de alimentos, a econoniia solidria, a segurança e 

a soberama alimentar; 
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V - promover e fomentar a criaço e a meihoria genetica de ammais; 

VI - promover as atividades agropecuarias e agroindustriais nas cadeias 

produtivas; 

VII - divulgar, mcentivar ou promover os bens integrantes do patrimonio 

cultural do Municipio. 

Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as 

disposicOes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS, Estado de 
Goiás, aos ii dias do mês de Abril de 2017. 

EURIPE ES CUSTODIO BORGES 
Prefeito Municipal 
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