
 

PROJETO DE LEI Nº 003/2017                           DE 06 DE JANEIRO DE 2017. 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, 

COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO O 

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL – CDES E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

CAPÍTULO I 

DA CRIAÇÃO, FINALIDADE E COMPETÊNCIA  

 

Art. 1º. Fica criado no âmbito do Município de Arroio do Tigre, o Conselho 

de Desenvolvimento Econômico e Social – CDES, órgão consultivo e de 

assessoramento, vinculado ao Poder Executivo municipal, ao qual compete: 

I – auxiliar o Executivo municipal na elaboração de políticas públicas, 

voltadas ao desenvolvimento econômico e social do município de Arroio do 

Tigre, com vistas ao desenvolvimento harmônico e equilibrado do município; 

II - assessorar o Executivo municipal na formulação de políticas e 

diretrizes específicas, nas seguintes áreas: Educação, Saúde Agricultura, 

Indústria e Comércio, Assistência Social, Obras e Urbanismo, sem prejuízo de 

outra áreas afins e de interesse público; 

III - apreciar propostas de políticas públicas, de reformas estruturais e de 

desenvolvimento econômico e social que lhe sejam submetidas pelo Executivo 

municipal, com vistas à articulação das relações do Poder público com os 

representantes da sociedade civil e ao diálogo entre os diversos setores nele 

representados.  

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DO CDES  

 



Art. 2o  O CDES, presidido pelo Prefeito municipal, é composto pelos 

seguintes membros: 

I – Secretário Municipal da Administração, que será seu Secretário-

Executivo; 

II – Doze cidadãos arroitigrenses, preferentemente domiciliados no 

Município de Arroio do Tigre, com idade mínima de 21 anos, de notório 

conhecimento técnico e ou científico, em áreas ligadas ao desenvolvimento 

econômico e social, descritas no art. 1º, II, com ilibada conduta e reconhecida 

liderança e representatividade, designados por livre escolha do Prefeito 

municipal, para um período de até dois anos de atuação como Conselheiros, 

facultada a recondução por igual período.  

§ 1o  O Secretário executivo terá como suplente, um membro escolhido 

pelo Conselho, dentre os conselheiros.  

§ 2o  Por sugestão do Presidente do CDES, poderão ser convidados a 

participar das reuniões, pessoas de notório conhecimento técnico e científico, 

nas áreas especificadas no art. 1º, II,   e ou representantes de órgãos e 

entidades públicas ou privadas.  

Art. 3o  Os membros referidos no art. 2º, II serão automaticamente 

desligados do CDES em caso de: 

I - ausência imotivada a três reuniões plenárias consecutivas do 

Conselho; ou 

II - prática de ato incompatível com a função de Conselheiro, por decisão 

do Presidente do CDES, ouvidos os demais integrantes do Conselho.  

Art. 4o  O CDES reunir-se-á ordinariamente quatro vezes ao ano, 

preferentemente no final dos meses de março, junho, setembro e novembro,  

ou, extraordinariamente, por convocação da maioria de seus membros ou de 

seu Presidente.  

Art. 5o  As reuniões plenárias do CDES serão realizadas na sede da 

Prefeitura municipal de Arroio do Tigre, com a presença da maioria de seus 

membros.  

§ 1o  Na ausência do Presidente do CDES, ou por sua delegação, as 

reuniões do Conselho serão presididas pelo seu Secretário-Executivo.  



Art. 6o  As reuniões plenárias ordinárias do CDES, deverão ser 

convocadas com antecedência mínima de dez dias úteis.  

Parágrafo único.  As reuniões plenárias do CDES serão registradas em 

atas, dela extraindo-se as conclusões, que serão remetidas ao Executivo.  

Art. 7o  Os Conselheiros que desejarem fazer uso da palavra durante as 

reuniões plenárias do CDES deverão inscrever-se, no decorrer da reunião, 

perante o Secretário-Executivo, que lhes concederá a palavra de acordo com a 

ordem de inscrição, observado o limite de tempo previsto para a duração da 

reunião.  

Parágrafo único.  Independentemente da intervenção oral dos 

Conselheiros nas reuniões plenárias do CDES, ser-lhes-á facultado registrar, 

por escrito, suas manifestações, que constarão das respectivas atas.  

Art. 8o  O CDES buscará deliberar por consenso, submetendo suas 

deliberações ao Prefeito municipal.   

Parágrafo único.  Nas deliberações aprovadas por maioria dos 

Conselheiros, será facultada a apresentação, em separado e por escrito, das 

posições divergentes.  

 

CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE E DO  

SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO CDES  

 

Art. 9o  São atribuições do Presidente do CDES: 

I - designar os Conselheiros do CDES; 

II - convocar e presidir as reuniões plenárias do CDES; 

III - solicitar ao CDES posicionamentos sobre temas de relevante 

interesse público, entre aqueles definidos no art.1º, II.  

Art. 10.  São atribuições do Secretário-Executivo do CDES: 

I - definir a pauta das reuniões plenárias; e 

II - substituir o Presidente do CDES nos seus impedimentos, ou por 

delegação; 

III - constituir as Comissões de Trabalho e convocar suas reuniões;  



IV - exercer atribuições do Presidente do Conselho, quando por ele 

solicitado.  

 

CAPITULO IV 

DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DAS 

 COMISSÕES DE TRABALHO  

 

 

Art. 11.  O CDES poderá instituir simultaneamente até seis Comissões de 

Trabalho, de caráter temporário, destinadas ao estudo e à elaboração de 

propostas sobre temas específicos, a serem submetidos à sua composição 

plenária.   

§ 1o  As Comissões de Trabalho, com no mínimo três membros serão 

compostas por adesão dos Conselheiros do CDES, podendo também ser 

convidados especialistas nos temas em discussão e autoridades de órgãos e 

entidades do Governo Federal e Estadual e outros servidores que atuem em 

área pertinente ao tema.  

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 12.  A participação dos Conselheiros nas atividades do CDES será 

considerada função relevante e não será remunerada.  

Art. 13.  É facultado ao CDES, por intermédio da Secretaria Executiva: 

I - requisitar dos órgãos e das entidades da Administração Pública 

municipal, documentos e informações indispensáveis ao cumprimento de suas 

competências; e 

II - promover seminários ou encontros sobre temas de sua agenda.  

Art. 14.  O apoio administrativo necessário à execução das atividades do 

CDES será prestado pela Secretaria Municipal da Administração, de Arroio do 

Tigre.  

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, em 06 

de janeiro de 2017.                 

 

 

 

                                                  MARCIANO RAVANELLO, 

                                                        Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo a criação do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social -CDES, no município de Arroio do Tigre, 

bem como definir sua composição e funcionamento. Trata-se de órgão 

consultivo e de assessoramento, vinculado ao Poder Executivo que será 

composto por representantes da sociedade civil, de livre indicação por parte do 

Prefeito municipal. A função consultiva e de assessoramento ao Poder 

Executivo em todas as áreas de atuação que guardam relação com o 

desenvolvimento econômico e social, é característica que o distingue o CDES 

dos demais conselhos. 

Conforme disposto no art. 1º, entre as atribuições do CDES, estão: 

auxiliar o Executivo municipal na elaboração de políticas públicas, voltadas ao 

desenvolvimento econômico e social do município de Arroio do Tigre, com 

vistas ao desenvolvimento harmônico e equilibrado do município; assessorar o 

Executivo municipal na formulação de políticas e diretrizes específicas, nas 

diversas áreas de atuação, bem apreciar propostas de políticas públicas, de 

reformas estruturais e de desenvolvimento econômico e social que lhe sejam 

submetidas pelo Executivo municipal, com vistas à articulação das relações do 

Poder público com os representantes da sociedade civil. 

A diversidade dos membros do CDES conduz ao diálogo plural, com 

trânsito de vários tipos de informações e de pontos de vista. Essa riqueza de 

perspectivas, a partir de novas ideias na formulação das políticas públicas e 

tomada de decisões, aliada ao propósito compartilhado de pensar o 

desenvolvimento do nosso Município de Arroio do Tigre, a partir de propostas 

da sociedade civil, ajuda o Conselho a superar diferenças e a construir 

consensos. 

A proposta é inovadora e representa um avanço em termos e 

aproveitamento da sociedade civil, no planejamento estratégico das políticas 

públicas e do desenvolvimento econômico e social do município. 



Salientamos, por oportuno, que a criação do CDES, não terá nenhum 

ônus financeiro para o município.   

Diante do exposto solicitamos aos ilustres Vereadores a aprovação do 

presente Projeto de Lei. 

: 

 

                     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, 

em 06 de janeiro de 2017. 

 

 

                                           MARCIANO RAVANELLO,                                                        

                                                   Prefeito Municipal. 

 

 


