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PROJETO DE LEI NQ 17 DE 30 DE AGOSTO 2021. 

Dispoe sobre a Criacao do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentavel de Penaforte-CE - CMDRS, e da 
outras provldencias, 

Art.1Q E criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel 
de Penaforte-CE-CMDRS, 6rgao vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura 
com finalidade de promover o desenvolvimento sustentavel do segmento rural 
constituido pelos agricultores familiares, pecuaristas farniliares, mulheres 
trabalhadoras rurais, juventude rural, assentados rurais, de modo a propiciar-lhes 
o aumento da capacidade produtiva, a geracao de empregos e a melhoria de renda, 
de carater representative, consultive, deliberative, fiscalizador e coordenador das 
atividades relacionadas ao desenvolvimento rural sustentavel no Municipio de 
Penaforte-CE. 

Art.2Q Ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel de Penaforte- 
CE, compete: 

I- Subsidiar a formulacao de politicas publicas da Administracao Publica 
Municipal relacionadas ao desenvolvimento sustentavel do segmento 
rural constitui do pelos agricultores farniliares, pecuaristas familiares, 
mulheres trabalhadoras rurais, juventude rural, assentados rurais, de 
modo a propiciar-lhes o aumento da capacidade produtiva, a geracao de 
empregos ea melhoria de renda; 

II- Propor estrategias de acompanhamento, monitoramento e avaliacao das 
poll ticas piiblicas referidos ao inciso I e participar no processo de 
deliberacao de diretrizes e procedimentos das politicas relacionadas 
com o desenvolvimento rural sustentavel: 

Ill- Promover a realizacao de estudos, debates e pesquisas sobre a aplicacao 
e os resultados estrategicos alcancados pelos programas desenvolvidos; 

IV- Deliberar sobre apoio a programas e projetos de desenvolvimentos 
rurais, bem como acompanhar e avaliar a execucao dos mesmos no 
arnbito municipal; 

V- Articular com as unidades administrativas municipais dos agentes 
financeiros, com a finalidade de solucionar eventuais dificuldades 
encontradas na concessao de credito aos agricultores familiares, 
pecuaristas familiares, mulheres trabalhadoras rurais, juventude rural, 
assentados rurais. 

VI- Encaminhar os pedidos apresentados a Secretaria Executiva; 
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VII- Promover a divulgacao e articular apoio politico e institucional do 
Conselho; 

VIII- Elaborar e aprovar seu regimento interno, bem coma decidir sabre as 
alteracoes propostas por seus membros; 

IX- Discutir os limites dos territ6rios sob gestao federal, estadual e 
municipal, procurando harmonizar as politicas nas tres esferas; 

X- Ter funcao deliberativa, com base nas diretrizes estabelecidas pelas 
politicas e programas federais, estaduais e municipais; 

XI- Participar da construcao do processo de desenvolvimento rural 
sustentavel do Municipio assegurando a efetiva e legitima participacao 
das comunidades rurais, de forma que este, em relacao as necessidades 
dos agricultores, seja economicamente viavel, politicamente correto, 
socialmente justo e ambientalmente adequado, contemplando acoes: 

A) De apoio e fomento a producao e comercializacao de produtos 
agropecuarios do rnunicipio: 

B) A regularizacao da oferta, da distribuicao e do consumo de alimentos no 
municipio, e a organizacao dos agricultores, buscando sua promocao social, 
a geracao de ocupacoes produtivas e a elevacao de renda; 

XII- Acompanhar e avaliar, de forma efetiva e permanente, a execucao das 
acoes previstas no Plano Municipal da Secretaria de Agricultura; 

XIII- Articular o entrosamento entre as atividades desenvolvidas pelos 
Poderes Executivo e Legislativo Municipal e orgaos e entidades publicas 
e privadas, de forma que suas acoes privilegiem o desenvolvimento 
rural do Municipio: 

XIV- Propor ao Executivo e ao Legislativo Municipal, bem coma aos orgaos e 
entidades publicas e privadas que atuam no Municipio, politicas 
publicas e acoes que contribuam para o aumento da producao 
agropecuaria e para a geracao de ocupacoes produtivas e renda no meio 
rural; 

XV- Formular e sugerir politicas publicas e diretrizes junta aos Poderes 
Executivos e Legislativo Municipal para fundar acoes de apoio a: 

A) Producao, ao fomento agropecuario, a regularidade da producao, 
distribuicao e consumo de alimentos no munidpio; 

B) Preservacao e recuperacao do meio ambiente; 
C) Organizacao dos agricultores, buscando a sua promocao social. 

XVI- Articular com outros conselhos, orgaos e instituicoes que realizam acoes 
que tenham coma objetivo a consolidacao da cidadania no meio rural; 
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XVII- Articular com os conselhos dos municfpios vizinhos visando a 
construcao de plenos regionais de desenvolvimento rural sustentavel: 

XVIII- Articular com os organismos publicos estaduais e federais a 
compatibilizacao entre as politicas municipais e regionais e as politicas 
estaduais e federais voltadas para o desenvolvimento rural sustentavel: 

XIX- Articular para a inclusao dos objetivos e acoes do Plano Municipal da 
Secretaria de Agricultura no Plano Plurianual-PP A, na Lei Diretrizes 
Orcamentarias-LlfO, e na Lei Orcamentaria Anual-LOA; 

XX- Identificar e quantificar as necessidades de creditos rurais para 
financiar os projetos da Agricultura Familiar do Municfpio, buscando o 
atendimento dessas necessidades; 

XXI- Articular as necessidades administrativas dos agentes financeiros com 
vistas a solucionar dificuldades identificadas e quantificadas, em nivel 
municipal, para concessao de financiamento aos empreendimentos 
rurais da Agricultura Familiar; 

XXII- Promover acoes que revitalizam a cultural local; 
XXIII- Propor politicas publicas municipais na perspectiva do desenvolvimento 

rural sustentavel e da conquista da plena cidadania no espaco rural; 
XXIV- Articular a adequacao das politicas piiblicas estaduais e federais as 

necessidades locais, na perspectiva de desenvolvimento rural 
sustentavel: 

XXV- Contribuir para a reducao da desigualdade de genera, geracao e etnia, 
estimulando a participacao de mulheres, jovens e descendentes de 
outras racas no Conselho; 

XXVI- Promover a criacao e/ou fortalecimento das associacoes cornunitarias 
rurais e sua participacao no Conselho; 

XXVII- Identificar e quantificar as necessidades de assistencias tecnicas para os 
agri cultores; 

XXVIII- Atuar, permanentemente, em carater geral, com Fora de discussao e 
encaminhamento de politicas publicas destinadas ao fortalecimento da 
agricultura e ao desenvolvimento rural sustentavel do Municfpio; 

XXIX- Exercer todas as competencias e atribuicoes que lhe forem conferidas; 
XXX- Representar a comunidade, atuar junta a autoridade, orgaos publicos, 

agendas e services federais, estudais e municipais, buscando o 
assessoramento, recursos financeiros e cooperacoes diversas para o 
desenvolvimento da agricultura e pecuaria do Municfpio; 

XXXI- Trabalhar com a comunidade para o seu desenvolvimento econornico, 
social e cultural visando a preservacao ambiental atraves de um 
planejamento cooperativo e de responsabilidade mutuas: 

XXXII- Incentivar a realizacao de projetos alternativos de forma associativa 
com os produtores rurais; 
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XXXIII- Planejar, sugerir, consultar, opinar e assessorar sabre as atividades 
de desenvolvimento agropecuario e de preservacao do meio ambiente 
do municf pio. 

Art.3!! 0 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel de 
Penaforte-CE sera integrado par representantes, titular e suplente, dos seguintes 
Orgaos e Entidades: 

A) Secretaria Municipal de Agricultura; 
B) Representante da Assistencia Tecnica e Extensao Rural do Ceara- 

EMATERCE; 
C) Representante de associacoes de produtores rurais do municf pio; 
D) Representante do Sindicato dos trabalhadores Rurais e da Agricultura 

Familiar de Penaforte-CE; 
E) Representantes do Executivo e do Legislativo do municipal; 
F) Representantes das secretarias que comp6em a administracao piiblica 

municipal. 
G) Representantes de entidades religiosas. 

§1!! Os representantes, titulares e suplentes, serao indicados pelos respectivos 
Titulares dos Orgaos e Entidades e nomeados, par portaria, pelo Prefeito. 

§2!! 0 ingresso dos representantes das entidades e/ou comunidades rurais 
serao decididos em Assembleia Geral do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentavel, 

Art.4!! 0 mandato dos Conselheiros do CMDRS sera de (02) dais anos permitida 
a reconducao e o exercfcio sera sem onus para os cofres publicos, sendo 
considerado service relevante prestado ao Municfpio. 

Art.5!! 0 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel tern faro e 
sede no Municfpio de Penaforte-CE. 

Art.6!! 0 CMDRS sera dirigido par uma diretoria escolhida em Assembleia 
Geral, e sera constituida par: 

a) Presidente; 
b) Vice-Presidente; 
c) Secretario: 
d) Vice-Secretario. 

Art. 7!! 0 Mandato da diretoria sera de dais anos, permitida a reconducao. 

Paragrafo Unico. As atribuicoes dos membros da diretoria e dos conselheiros 
serao definidas pelo Regimento Interno. 

Art.8!! 0 CMDRS contara com uma Secretaria Executiva. 
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§ 1 Q As funcoes inerentes a Secretaria Executiva serao exercidas por um 
servidor designado pelo Executivo Municipal. 

§ 2Q O Presidente do CMDRS, nos impedimentos eventuais, sera substituido 
pelo Vice-presidente. 

Art.9Q A Secretaria Municipal de Agricultura proporcionara ao CMDRS, o apoio 
administrativo, inclusive no que diz respeito ao pessoal necessario ao 
atendimento de suas finalidades e ao desempenho de suas atribuicoes, 

Art.10Q As despesas decorrentes da instalacao do CMDRS, bem como de seus 
services correrao por conta de dotacoes orcamentarias pr6prias da Secretaria 
Municipal de Agricultura. 

Art.11Q Instituido o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
Sustentavel, cornissao especifica devera ser designada em Assembleia Geral do 
Conselho para elaborar o projeto do Regimento Interno que, devera ter a 
aprovacao da maioria dos membros do Conselho, em Assembleia Geral e 
homologacao do Poder Executivo. 

Paragrafo Unico. Futuras ementas ou alteracoes ao Regimento Interno do 
Conselho terao o mesmo tramite. 

Art.12Q Fica o Poder Executivo autorizado a editar os demais atos necessaries 
a execucao desta Lei. 

Art.13Q As despesas decorrentes desta lei correrao a contar de dotacoes 
consignadas na Lei de Orcamentos, 

Art.14Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Gabinete do Prefeito, 30 de Agosto de 2021. 
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RAFAEL FERREIRA .ANGELO 

Prefeito Municipal. 
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JUSTIFICA TIVA 

Senhor Presidente; 

Senhores Vereadores; 

Temos a honra de submeter a consideracao dessa Casa Legislativa, por 
intermedio de Vossa Excelencia, para fins de apreciacao e pretendida aprovacao, 
atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o incluso Projeto 
de Lei que cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel e <la 
outras providencias, pelos motivos e justificativas a seguir expostos: 

Com a criacao deste Conselho a agricultura do municipio tera mais apoio, 
tanto no que se refere ao fortalecimento da agricultura. Bern como, tera carater 
deliberativo, consultivo e propositivo com o objetivo de assessorar, avaliar e 
propor ao Poder Executivo Municipal. As diretrizes da politicas Publicas do 
Municipio ligado a agricultura familiar, bem como deliberar sobre normas e 
criterios que visem acelerar o desenvolvimento rural sustentavel, 

Penaforte/CE 30 de Agosto de 2021. 
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RAFAEL FERREIRA ANGELO 

PREFEITO MUNICIPAL 


