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LEI Nº. 2104 (DOIS MIL E CENTO E QUATRO) DE 21 (VINTE E UM) DE OUTUBRO 
DE 2019 (DOIS MIL E DEZENOVE). 
                                        

 
PROJETO DE LEI Nº 12/2019 DO EXECUTIVO 

                             Autoria do Prefeito Municipal Ayres Scorsatto 
 

 

“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL (CMDR) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
Artigo 1º Fica alterado e dá nova redação a Lei de Criação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural criada pela Lei Municipal 1853/2013 de 29 (vinte e nove) de 

abril de 2013 e alterada pela Lei Municipal 2011/2017 de 18 (dezoito) de agosto de 

2017 (dois mil e dezessete). 

 

Artigo 2º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Juquitiba reger-se-á 

pelos dispositivos constantes nesta lei e pelo regimento interno e terá autonomia no 

cumprimento de suas atribuições. 

 

Artigo 3º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Juquitiba terá suas 

atividades regidas pela Mesa Executiva formada pelo Presidente, Vice-Presidente e 

Secretário Executivo. 

§1°. As atribuições dos referidos cargos serão definidas no regimento interno, bem 

como o funcionamento do Conselho e a forma de eleição do seu Presidente;  

§2º. No Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural de Juquitiba a função do 

Conselheiro e seu Suplente são considerados de relevância pública e não serão 

remuneradas. 

 

Artigo 4º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Juquitiba tem função 

consultiva, executiva e deliberativa, competindo-lhe formular, propor e monitorar o 

Sistema Municipal de Desenvolvimento Agropecuário. 

§ 1º. A indicação dos membros titulares e suplentes que irão compor o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural será feita, respectivamente, pelas entidades e 

segmentos aos quais pertencem. 
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§2º. Em caso de vacância do titular o suplente assumirá o assento e completará o 

prazo de mandato deste. 

§3º.  Na ausência dos titulares, os suplentes presentes respondem por todos os atos, 

tendo o poder de votação. 

§4º. As entidades devem estar formalizadas ou em processo de formalização, sendo 

que, excepcionalmente, poderão ser aceitos grupos informais devidamente indicados 

por reuniões comunitárias, desde que tenha o registro de ata de formação. 

 

Artigo 5º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será constituído por 28 

membros, sendo 14 Titulares e 14 Suplentes, das respectivas entidades: 

I – designado pelo Poder Público: 

a) 02 (dois) representantes, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente, da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

b) 02 (dois) representantes, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente, da Secretaria 

Municipal de Esporte e Turismo; 

c) 02 (dois) representantes, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente, da Secretaria 

Municipal de Saúde; 

d) 02 (dois) representantes, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente, da Secretaria 

Municipal de Obras; 

e) 02 (dois) representantes, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente, da Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura; 

f) 02 (dois) representantes, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente, da 

Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável (antiga CATI); 

g) 02 (dois) representantes, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente, do Escritório de 

Defesa Agropecuária. 

II – designado pela sociedade civil organizada: 

a) 02 (dois) representantes, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente, de cooperativas 

de produtores rurais locais e da região;  

b) 02 (dois) representantes, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente, do sindicato de 

produtores rurais locais; 

c) 02 (dois) representantes, sendo 1 (um) titular e 1 (um) suplente, de agricultores 

orgânicos locais, certificados;  
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d) 04 (quatro) representantes, sendo 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes, de 

Associações de bairro rural; 

e) 04 (quatro) representantes, sendo 2 (dois) titulares e 2 (dois) suplentes, das 

cadeias produtivas locais.  

Artigo 6º. São atribuições básicas do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 

de Juquitiba:  

I. Discutir e propor diretrizes para a organização da política agrícola e pecuária do 

Município, levando em consideração os aspectos sociais, econômicos e 

ambientais; 

II. Participar da elaboração e aprovação anual do Plano Municipal de 

Desenvolvimento Agropecuário, Agrário e Fundiário acompanhando e 

colaborando na sua execução; 

III. Os Conselheiros e seus Suplentes escolhidos nos diversos segmentos devem 

participar ativamente e assiduamente no Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural visando o desenvolvimento agropecuário sustentável; 

IV. Incentivar a ação de coordenação da pesquisa, assistência técnica e extensão 

rural; 

V. Promover a integração efetiva dos vários segmentos no setor agrícola vinculado 

a produção, comercialização, armazenamento, industrialização e transporte; 

VI. Manter intercâmbio permanente com os Conselhos dos Municípios que compõe 

o Conselho Regional de Municípios visando uma unanimidade de proposições 

nas reuniões das diversas áreas com a do Estado e este apresentar proposições 

ao Conselho Nacional de Política Agrícola; 

VII.  Elaborar e aprovar o Regimento Interno.  

Parágrafo único. O Plano Municipal de Desenvolvimento Agropecuário abrange 

as atividades de assistência técnica, a extensão rural e serviços necessários à 

melhoria da infra estrutura municipal de apoio à agropecuária e abastecimento, 

como também sobre os projetos e planos de desenvolvimento nas cadeias 

produtivas municipais. 

 

Artigo 7º Os membros e o Presidente do Conselho Municipal Rural de Juquitiba terão 

mandato de 02 (dois) anos, cessando a investidura por renúncia ou destituição da 

condição original da sua indicação. 
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Artigo 8º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Juquitiba organizar-se-á 

quanto ao seu modo de funcionamento e estrutura interna de acordo com o previsto em 

seu Regimento Interno, que deverá ser aprovado dentro do prazo máximo de 30 dias 

após a composição do Conselho e poderá sofrer alterações conforme decisão por 

maioria simples de seus Conselheiros. 

 

Artigo 9°. A Prefeitura Municipal de Juquitiba deverá conceder espaço físico para que 

o Conselho possa realizar suas reuniões, aproveitando, no que couberem, as 

instalações e a infra estrutura da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

 

Artigo 10. Ficam revogadas as disposições em contrário, especificamente a Lei nº. 

2011/2017, a Lei nº. 787/1997 e a Lei nº. 867/1998. 

 

Artigo 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 

 

                                      
      Prefeitura Municipal de Juquitiba, 22 de outubro de 2019 

 

 
 

AYRES SCORSATTO 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 

ÂNGELA SILVEIRA SOARES 
Secretária de Administração 

 
 
 

Esta Lei será publicada por afixação no Quadro de Editais da Prefeitura Municipal, na data 
supra. Registre-se e Cumpra-se.  
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