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LEI N.° 1241/2021

SUMULA: CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E MEIO
AMBIENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
Artigo l.° -Fica o Poder Executive autorizado a instituir o Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentavel e Meio Ambiente - CMDRSMA, de carater
consultive, orientativo, deliberative e fiscalizador e de funcionamento pennanente.

Artigo 2.° - Ao CMDRSMA compete:
I - Promover o entrosamento entre o executive municipal, orgaos e
entidades publicas e privadas voltadas de forma a formular, aprovar, implantar e
acompanhar a9oes voltadas ao desenvolvimento de projetos de significative impacto
ambiental local, visando a preserva9ao e conserva9ao do patrimonio historico, cultural e
ambiental do municipio e de seu Desenvolvimento Rural Sustentavel especialmente junto
aos agricultores familiares, suas familias e suas entidades associativas;
II - Elaborar e apreciar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentavel e o Plano Municipal de Meio Ambiente, emitir parecer atestando as suas
viabilidades tecnica-economicas, recomendando as suas execu9oes;
III - Sugerir ao executive municipal e aos orgaos e entidades publicas e
privadas que atuam no municipio, a9oes que contribuam para o aumento da produ9ao
agropecuaria e para a gera9ao de emprego e renda no meio rural em consonancia com as
politicas publicas das esferas Federal e Estadual, respeitando o meio ambiente de tal modo
a reduzir quanto possivel os impactos ambientais gerados pela produ9ao agropecuaria;
IV - Sugerir politicas e diretrizes as a9oes do executive municipal, visando
o desenvolvimento rural sustentavel e a defesa do meio ambiente;
V - Promover articula9ao e compatibiliza9ao entre as politicas publicas
municipais, estaduais e federais;
VI - Promover a participa9ao efetiva dos segmentos promotores e
beneficiaries das atividades agropecuarias desenvolvidas no municipio;
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VII - Estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento rural sustentavel,
norteando a9oes, canalizando recursos e orientando a atua9ao das entidades publicas e
privadas existentes no munidpio;
VIII - Assessorar, estudar e proper as instandas do Governo Municipal,
diretrizes de politicas govemamentais para o meio ambiente e recursos ambientais,
deliberando sobre os padroes compativeis com o meio ambiente ecologicamente
equilibrado e essencial a sadia qualidade de vida;
IX - Garantir dispositivos de informaqao (audiencias publicas) a
comunidade sobre as politicas, diretrizes, normas e regulamentos ambientais e o
desenvolvimento rural sustentavel;
X - Propor ao poder executive e/ou ao legislative, projetos de lei, decretos
e regulamentaqoes referentes a prote9ao e conserva9ao ambiental e ao desenvolvimento
rural sustentavel no Municipio;
XI - Definir o papel dos diferentes atores na execuqao dos Pianos
Municipals de Desenvolvimento Rural Sustentavel e do Meio Ambiente;
IX - Atuar junto aos agentes financeiros, visando solucionar eventuais
dificuldades relacionadas ao credito rural;
X - Compatibilizar as propostas dos agricultores com as demais prioridades
municipals, bem como as propostas relativas ao meio ambiente e sua preservaqao;
XI - Instalar camaras setoriais, se necessario;
XII - Apoiar politicas e aqoes de reforma agraria e credito fundiario,
adotando providencias para a seleqao de beneficiarios e o uso adequado das terras
agricultaveis do Municipio;
XIII - Definir e encaminhar as demandas de pesquisa, levantadas no
Municipio, para instituiqoes de ciencia e tecnologia;
XIV - Apoiar atraves de parcerias com instituiqoes de ciencia e tecnologia
as a9oes de pesquisa, no ambito municipal e regional;
XV - Interagir com os outros conselhos municipals de Grandes Rios quando
necessario;
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XVI - Colaborar em campanhas educacionais relativas ao meio ambiente e
aos problemas de saude, saneamento basico, uso e ocupa9ao de aguas e solos;
XVII - Identificar, prever e comunicar agressoes ambientais ocorridas no
municipio, diligenciando efetiva apura9ao e sugerindo aos poderes e orgaos publicos as
medidas cabiveis, alem de contribuir em caso de emergencia para a mobiliza9ao da
comunidade.

Artigo 3.° - Integram o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentavel e
Meio Ambiente:
ORGAOS E ENTIDADES
Representantes da Associa9ao Comercial e Industrial de Grandes Rios
Representantes das Associa9oes
Representantes do Banco do Brasil
Representantes da CRESOL
Representantes das Igrejas
Representantes do Poder Executive
Representantes do Poder Legislative
Representantes do IDR-Pr
Representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Grandes Rios
Representantes do Sindicato Rural de Grandes Rios
COMUNIDADES
Representantes da Agua Encantada
Representantes da Agua do Macuco/Ceramica
Representantes da Barra do Rio Branco
Representantes do Carvoeiro
Representantes da Florida do Ivai
Representantes do Ivaizinho
Representantes da Ponte Nova
Representantes do Postinho
Representantes de Ribeirao Bonito
Representantes da Venda Jose Ernesto
Representantes das Comunidades limitrofes a sede do municipio (Periferia)
Paragrafo primeiro: Cada orgao/entidade e comunidade sera representada por dois
membros, sendo um efetivo e outro suplente.
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Paragrafo segundo: Os membros do CMDRSMA serao designados pelo Prefeito
Municipal, mediante indicate pelos orgaos/entidades/comunidades representados.

Artigo 4.° - O Executive Municipal, atraves de sens orgaos, entidades e secretarias da
administra9ao direta e indireta, fornecera as conduces e as informa9oes necessarias para
o CMDRSMA cumprir suas atribui9oes.

Artigo 5.° - O CMDRSMA elaborara seu Regimento Interno, para regular o seu
funcionamento.

Artigo

6.°

Os

membros

do

CMDRSMA

serao

indicados

pelos

orgaos/entidades/comunidades integrantes, devendo cada um (a) deles (as) informar por
escrito ao Secretario Executive do CMDRSMA os seus representantes a cada 2 (dois)
anos, coincidindo com o processo de ele^ao da Diretoria Executiva, que sera composta
por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretario Executive.

Artigo 7.° - O exercicio do CMDRSMA sera sem onus para os cofres publicos, sendo
considerado servi90 relevante prestado ao municipio.
Artigo 8.° - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica9ao, ficando revogadas as
Leis 521/1997, 003/2000, 571/2000, o Decreto n. ° 23/2003, Lei n. 0 935/2014 e a Lei
1184/2020.

Pa90 Municipal, 25 de agosto de 2021.

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal

