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LEI Nº 3.392/2015 
 

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de 
Cooperação com a Associação Produtores Reserva 
Indígena Linha Luiz - APROIL, e dá outras 
providências.   

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 

LEI: 

           Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Cooperação com a 
Associação Produtores Reserva Indígena Linha Luiz - APROIL, inscrita no CNPJ sob o nº 01.521.241/0001-
49, visando promover a extensão rural, com o objetivo de atuar no desenvolvimento rural sustentável, na 
promoção da cidadania e qualidade de vida, no desenvolvimento e fortalecimento da agricultura Indígena 
familiar e coletiva, nas aldeias de Passo Liso, Mato Branco e Palmeirinha.  

Art. 2º - A presente autorização visa o fornecimento de combustíveis sendo: 4.500L (quatro mil e 
quinhentos litros) de gasolina, 19.000L (dezenove mil litros) de diesel e 200L (duzentos litros) de 
lubrificantes, bem como acompanhamento técnico, mensurados em termo de cooperação específico, sendo 
renovado anualmente. 

Art. 3º - A Associação Produtores Reserva Indígena Linha Luiz – APROIL, deverá apresentar 
relatório anualmente das atividades desenvolvidas e, prestar ao Município, quando solicitado, quaisquer 
esclarecimentos sobre a execução da extensão rural.  

Art. 4° - Será firmado termo de cooperação, subsidiário a esta Lei, disciplinando e detalhando as 
condições e demais direitos e obrigações do Município e da APROIL, bem como descrição pormenorizada 
do objeto da presente Lei.  

Art. 5° - A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente fica encarregada de coordenar, 
fiscalizar e sustentar o cumprimento do disposto nesta Lei. 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas disposições em 
contrário.   

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO-PR, 20 DE MARÇO DE 2015. 

 
 

Leomar Bolzani 
Prefeito 
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