
LEI N° 4.591, DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996.

Cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -
CMDR e dá outras providências.

O Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º  Fica instituído o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR, com a finalidade
de promover integração de esforços das comunidades rurais, através de atividades visando o
desenvolvimento agropecuário e o fortalecimento do setor primário de produção.

 

Art. 2º  O Conselho terá as seguintes atribuições:

 

a) - manter estreito relacionamento com as autoridades encarregadas de coordenar programas
agrícolas e/ou pecuários no Município de Caxias do Sul;

 

b) - sugerir programas sociais e técnicos que objetivem o desenvolvimento rural integrado;

 

c) - dar apoio e participar de programas de produção agrícola e pecuária;

 

d) - estabelecer instrumentos de orientação, de avaliação e de acompanhamento das propriedades
adotadas;

 

e) - colher e documentar dados de produção agropecuária e índices de produtividade no Município;

 

f) - propor critérios e indicar prioridades para a concessão de financiamentos e outros auxílios a
estabelecimentos rurais;

 

g) - participar do processo de discussão e formulação do orçamento municipal para a Secretaria
Municipal da Agricultura.

 

Art. 3º  O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR, compor-se-á de um representante
de cada uma das seguintes entidades e órgãos públicos:

 



a) - Secretaria Municipal de Agricultura;

 

b) - Emater;

 

c) - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caxias do Sul;

 

d) - Sindicato Rural de Caxias do Sul

 

e) - Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente;

 

f) - Universidade de Caxias do Sul;

 

g) - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE;

 

h) - Representante das entidades estaduais (Cesa, Inspetoria Veterinária, Fepagro, Fepam, Ceasa e
Laboratório de Enologia);

 

i) - Representante das Cooperativas Agrícolas;

 

j) - Representante da Comissão Representativa dos Feirantes;

 

l) - Representante das Associações dos Produtores Rurais.

 

m) - Gabinete Municipal de Administração e Planejamento - GAMAPLAN

 

Parágrafo único.   As entidades acima indicarão representantes, titulares e suplentes, os quais serão
nomeados pelo Prefeito Municipal.



 

Art. 4º  O mandato dos representantes será de dois anos, sendo admitida a sua recondução.

 

# 1º  Perderá o mandato o Conselheiro que deixar de pertencer ao órgão pelo qual foi indicado.

 

# 2º   O mandato dos membros do Conselho será exercido sem quaisquer remunerações,
constituindo-se, para todos os efeitos, em serviço de relevância para a comunidade.

 

Art. 5º  O Conselho contará com um Coordenador, o qual deverá ser escolhido dentre seus integrantes
para exercer um mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleito por mais um mandato.

 

Art. 6º   Tão logo ocorram suas nomeações, os Conselheiros deverão nomear uma Comissão
especialmente para elaborar um projeto de Regimento Interno, o qual deverá ser submetido ao Conselho
para aprovação, para posterior homologação, por Decreto, pelo Prefeito Municipal.

 

Art. 7º  Revogam-se as disposições em contrário.

 

Art. 8º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, em 18 de dezembro de 1996.

 
 

Dr. Mario David Vanin
PREFEITO MUNICIPAL


