
 
PROJETO DE LEI N 012/2017                     DE 10 DE FEVEREIRO DE 2017. 

 
 
 

DÁ NOVA REDAÇÃO A LEI MUNICIPAL N º 

2.337/2013 QUE DEFINE A DENOMINAÇÃO, 

FUNÇÕES E FUNCIONAMENTO DO COMDEPA. 

 
 

 
Art. 1º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento e 

Política Agrícola – COMDEPA, de Arroio do Tigre, criado pela Lei Municipal n º 

1.272, de 24 de abril de 2000, com as alterações da Lei Municipal n. 2.337, de 

19 de Fevereiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 2º - O COMDEPA é um Conselho com caráter 

deliberativo e de assessoramento ao Poder Executivo Municipal, com as funções 

de: 

I - Participar da definição das políticas de desenvolvimento 

agropecuário e defesa do meio- ambiente, em especial, na elaboração do Plano 

Municipal de Desenvolvimento Rural. 

II - Participar da elaboração, acompanhamento, execução 

e avaliação dos resultados dos planos e programas federais, estaduais e 

municipais destinados ao setor agropecuário e desenvolvidos no âmbito do 

Município de Arroio do Tigre. 

III - Promover a realização de estudos, pesquisas, 

levantamentos e organização de dados para subsídios para a definição de ações 

e investimentos na área rural; 

IV - Apoiar e aprovar os planos de aplicação de recursos 

para a área rural, prioritariamente aos segmentos familiares e de menor renda; 

V - Apoiar o cooperativismo, o sindicalismo e demais 

formas de associativismo, voltadas a área agrícola; 



VI - Promover a conjunção de esforços, a integração das 

ações e a utilização racional dos recursos públicos e privados, em busca de 

objetivos comuns. 

VII - Estimular a articulação e a participação das forças 

locais  ligadas ao meio rural, com a finalidade de promover o desenvolvimento 

local.  

 

Art. 3º - O COMDEPA será constituído por 50% (cinquenta 

por cento) de representantes das instituições públicas governamentais e 50% 

(cinquenta por cento) de entidades privadas ligadas ao meio rural: 

§ 1º. São representantes do Setor público:  

I - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 

II – EMATER 

III - Secretaria Municipal da Saúde; 

IV - Secretaria Municipal de Educação; 

V - Secretaria Municipal da Administração; 

VI - Secretária da Assistência Social 

§ 2º. São Representantes das entidades e associações 

civis, ligadas ao meio rural:  

I - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Arroio do Tigre; 

II – Sindicato Rural de Arroio do Tigre; 

III - Associação das Trabalhadoras Rurais de Arroio do 

Tigre; 

IV - Associação dos Jovens Rurais de Arroio do Tigre - 

AJURATI; 

V  - APATI – Associação de Pequenos Agricultores de 

Arroio do Tigre; 

 

VI – COTRIEL - Cooperativa Tritícola de Espumoso LTDA; 

 



Art. 4º - A composição do COMDEPA se dará pela 

indicação de (2) dois membros, um titular e outro suplente, indicados pelas 

entidades relacionadas no art. 3º, § 1º e § 2º, da presente lei.  

Parágrafo Único – Os membros do COMDEPA, após 

indicação das entidades relacionadas no art. 3º, serão nomeados pelo Executivo 

Municipal, com mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos, e não 

farão jus a qualquer tipo de remuneração, sendo suas funções consideradas de 

interesse público relevante. 

 

Art. 5º - O COMDEPA terá uma Diretoria constituída de 

um Presidente, um Vice-Presidente, e um Secretário, eleitos pelo conjunto de 

Conselheiros, com mandato de dois anos, podendo ser reeleitos por mais um 

período consecutivo. 

 

Art. 6º - O COMDEPA ordenará seu funcionamento 

através de Regimento Interno, submetido à homologação do Executivo 

Municipal. 

 

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário, contidas na Lei Municipal nº 

1.272/2000 e Lei Municipal n. 2.337/2013. 

  

                                   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO 

TIGRE, em 10 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

                             MARCIANO RAVANELLO 

                             Prefeito 

 

 



 
JUSTIFICATIVA 

 
 

O COMDEPA – Conselho Municipal de Desenvolvimento 

e Política Agrícola, é um Conselho com caráter deliberativo e de assessoramento 

ao Poder Executivo Municipal, e tem suas funções definidas no art. 2º da 

presente lei.  

Entre as principais atribuições do Conselho, estão: I - 

Participar da definição das políticas de desenvolvimento agropecuário e defesa 

do meio-ambiente, em especial, na elaboração do Plano Municipal de 

Desenvolvimento Rural; II - Participar da elaboração, acompanhamento, 

execução e avaliação dos resultados dos planos e programas federais, estaduais 

e municipais destinados ao setor agropecuário e desenvolvidos no âmbito do 

Município de Arroio do Tigre; III - Promover a realização de estudos, pesquisas, 

levantamentos e organização de dados para subsídios para a definição de ações 

e investimentos na área rural; IV - Apoiar e aprovar os planos de aplicação de 

recursos para a área rural, prioritariamente aos segmentos familiares e de menor 

renda; V - Apoiar o cooperativismo, o sindicalismo e demais formas de 

associativismo, voltadas a área agrícola; VI - Promover a conjunção de esforços, 

a integração das ações e a utilização racional dos recursos públicos e privados, 

em busca de objetivos comuns. VII - Estimular a articulação e a participação das 

forças locais ligadas ao meio rural, com a finalidade de promover o 

desenvolvimento local.  

   A reformulação da presente Lei se dá em razão de 

necessidade de incluir algumas funções, bem como incluir algumas entidades e 

excluir outras, para melhor composição do Conselho, ficando o mesmo reduzido 

para 12 Conselheiros. 

Entre as entidades governamentais, foi excluída a Câmara 

de Vereadores, que não pode ter assento em nenhum dos Conselhos Municipais, 

dada a sua função fiscalizadora de toda a atividade pública, da qual fazem parte 

os Conselhos municipais. 



A opção também pela exclusão da CACISAT, do 

COMDEPA, vem justificada também, porquanto tal entidade poderá - e deverá – 

ter assento em outros Conselhos, com funções mais específicas ligadas ao 

comércio e indústria de Arroio do Tigre. 

Visando ainda a rotatividade das entidades não 

governamentais, optou-se por uma troca entre o Movimento dos Pequenos 

Agricultores –MPA, pelo Sindicato Rural de Arroio do Tigre, oportunizando a 

participação de todos. Ademais, os pequenos produtores rurais, já estão 

representados pela APATI – Associação dos Pequenos Agricultores de Arroio do 

Tigre.   

Por fim, salientamos a importância da apreciação e 

acolhimento do presente projeto, tem em vista a necessidade urgente da reunião 

do Conselho, para deliberar em assuntos de sua competência. 

Renovamos votos de elevada estima e apreço, a todos os 

integrantes desta egrégia casa legislativa. 

 

        GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO 

TIGRE, em 10 de fevereiro de 2017.                        

 

 

                      

 

MARCIANO RAVANELLO 

                                                        Prefeito 

 

 

   


