ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Alto Alegre
Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000
Fone: 0.54.3382-1030/1060 - FAX: 054.3382-1122

LEI MUNICIPAL Nº 2459/2017
De 18 de Outubro de 2017

CRIA E NORMATIZA O CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE ALTO
ALEGRE/RS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
GILMAR TONELLO, Prefeito Municipal de Alto Alegre-RS, no uso de minhas
atribuições legais conferidas pelo Art. 67, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, faço
saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e, eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

ART. 1º - Fica criado O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIODE ALTO ALEGRE (COMDAGRO), órgão deliberativo e de
assessoramento do Poder Executivo Municipal, nas questões relativas a política
de desenvolvimento da agropecuária no município, vinculado a Secretaria
Municipal da Agricultura e subordinada ao Gabinete do Prefeito Municipal.

ART. 2º - Compete ao COMDAGRO:
I – Promover, Incentivar, orientar e fiscalizar as atividades
agropecuárias no Município;
II – Apresentar anualmente ao Executivo os programas de atividades
aprovados pelo Conselho, com sugestões a Política Municipal de Agropecuária;
III – Opinar, mediante parecer prévio sobre concessão de auxílios a
serem concedidos pelo Poder Público, que visem o incentivo da produção de
consumo;
IV – Realizar censos, levantamentos de dados específicos, promover
certames, tais como mostras, exposições, feiras, etc.;
V – Sugerir ao Executivo a realização de convênios com entidades
oficiais, federais, estaduais e municipais que visem o aperfeiçoamento e
desenvolvimento das atividades agropecuárias;
VI – Participar, via definição das políticas para o desenvolvimento
rural, o abastecimento alimentar e a defesa do meio ambiente;
VII – Promover a conjugação de esforços, a integração de ações e a
utilização racional dos recursos públicos e privados em busca de objetos
comuns;
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VIII – Participar da elaboração, acompanhar a execução e avaliar os
resultados dos planos, programas e projetos destinados ao setor rural;
ART. 3º - O COMDAGRO, será constituído pelos seguintes:
I – 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal da Agricultura;
II – 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente;
III – 02
Administração;

(dois)

representantes

da Secretaria

Municipal

da

IV – 02 (dois) representantes do Poder Legislativo;
V – 02 (dois) representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
VI – 02 (dois) representantes da SICREDI;
VII – 02 (dois) representantes da EMATER/ASCAR;
VIII – 02 (dois) representantes dos Produtores de Leite.
ART. 4º - Cada setor da administração e instituição representativa do
COMDAGRO indicará por escrito, um representante titular e um suplente, com
mandato de dois anos, podendo ser reconduzido por igual período sucessivo.
ART. 5º - O Prefeito municipal nomeará, através de portaria, os membros que
comporão o COMDAGRO titulares e suplentes, respectivamente indicados
pelas suas instituições.
Parágrafo único – O exercício do cargo de Conselheiro no
COMDAGRO, será gratuito e considerando como serviço relevante prestado ao
município.
ART. 6º - O COMDAGRO terá diretoria constituída por Presidente, um Vicepresidente e um Secretário.
Parágrafo Primeiro – A Presidência do Conselho será exercida pelo
Secretário Municipal da Agricultura;
Parágrafo Segundo – Os conselheiros elegerão o Vice-Presidente e
o Secretário, para o exercício seguinte, na última reunião ordinária do ano civil;
ART. 7º - O COMDAGRO, no exercício de suas finalidades poderá designar
assessores, criar comissões, grupos de trabalho ou designar Conselheiros para
realizar estudos, resolver problemas específicos, promover eventos ou dar
pareceres.
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ART. 8º - Sempre que houver necessidade, o COMDAGRO poderá convidar
pessoas, técnicos, líderes ou dirigentes para participar de reuniões, com direito
a voz.
ART. 9º – A ausência não justificada por 3 (Três) reuniões consecutivas ou 4
(quatro) intercaladas, no período de um ano, implicará na exclusão automática
do conselheiro.
ART. 10 – O COMDAGRO, poderá substituir toda a diretoria ou qualquer
membro desta, que não cumprir ou transgredir dispositivos desta lei, mediante
voto de dois terços dos conselheiros.
ART. 11 – Revoga-se a Lei Municipal n.º 967/2002.
ART. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Alto Alegre/RS, 18 de Outubro de 2017

GILMAR TONELLO
Prefeito Municipal

Registra-se e Publica-se
Data Supra
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