
PORTARIA  Nº 377, DE 12 DE ABRIL DE 2000.

OFICIALIZA EVENTOS AGROPECUÁRIOS.

O  DIRETOR–GERAL  DO  INSTITUTO  MINEIRO  DE
AGROPECUÁRIA – IMA, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19, incisos I e XI
do Decreto nº 33.859, de 21 de agosto de 1992, 

considerando a  competência  atribuída à  esta  Autarquia  pelo
artigo 2º da Lei nº 10.594, de 7 de Janeiro de 1992,

considerando,  ainda,  que  a  realização  de  feiras,  leilões,
exposições agropecuárias e outras promoções similares exercem papel preponderante
para se alcançar a melhoria da produção e da produtividade do segmento agropecuário,

RESOLVE:

Art.  1º  -  Ficam  oficializados,  passando  a  fazer  parte  do
Calendário de Eventos do ano 2000 do Estado de Minas Gerais, os seguintes eventos:

I - 13ª Exposição Agropecuária, a realizar-se no período  de 15
a 18 de Junho, em Arinos, promoção do Sindicato Rural.

  II  –  XXIX Exposição e Feira  Agropecuária,  a  realizar-se  no
período de 26 a 30 de julho, em Monte Carmelo, promoção do Sindicato Rural.

 III  –  41ª  Exposição  Agropecuária  e  Industrial  Regional,  a
realizar-se no período de 02 a 10 de setembro, em Unaí, promoção do Sindicato Rural.

 IV  –  XXVII  –  Expopec -  Exposição Regional  de  Pecuária,  a
realizar-se no período de 9 a 17 de setembro, em Ituiutaba, promoção do Sindicato dos
Produtores Rurais.

Art. 2º - Os promotores desses eventos deverão cumprir e fazer
cumprir todas as normas estabelecidas pela Defesa sanitária Animal e Vegetal, e as que
dizem respeito ao trânsito  de animais e vegetais no Estado de Minas Gerais, baixadas
por  esta  Autarquia,  bem  como  as  emanadas  pelo  Ministério  da  Agricultura  e  do
Abastecimento.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

INSTITUTO  MINEIRO  DE  AGROPECUÁRIA  –  IMA,  aos  12
(doze) dias do mês de abril de 2000.

Célio Gomes Floriani
Diretor - Geral


