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de 26 de maio de 1994.

"CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
E MEIO AMBI~NTE, ESTABELECE ATRlBUIÇOES E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, Prefeito municipal de São José
das Missões - RS:

-~ Faço saber no cumprimento ao disposto no art. 79, IV, da Lei Org9-
nica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte

LEI:

Art. lQ - Institui o Conselho Municipal de Agricultura e Meio Am'-
biênte - CMAMA - conforme o estabelecido na Lei Orgânica do Município.

Art. 2º - O conselho Municipal de Agricultura e Meio Ambiênte,
além das características inerentes às finalidades:

a - Elaborar e coordenar programas de produção agropecu~
ria;

b - Coordenar o sistema de abastecimento municipal;
c - Discutir conjuntamente o plano anual de aplicação

dos dos recursos orsamenários, dentro das prioridades apontadas pelo plano esta -
belecido pelo Conselho;

d - Vincular-se politicamente com órgãos Municipais, Es-
taduais e Federais, digo a fim de definir planos, metas e dezenvolvimento dos prQ
jetos agropecuários e/ou agroindustriais do Município;

e - Promover a educação ambiental de tododos os níveis
de ensino e lutar pela conscientização pública da importância da preservação do
meio ambiênte;

f - Estimular, estabelecer programas e definir áreas im-
próprias para a agricultura e às margens dos rios;

9 - Buscar recursos fianaceiros a nível de Estado e
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e aplicá-Ias nas áreas priorizádas, bem como fiscalizar sua aplicação;
h - Estabelecer, estim~lar e orientar programas e ativi-

dades ligadas a agricultura e Meio Ambiênte; I
i - Incentivar a utilização de técnicas culturais e con-

ttole de erosão de solo;
j - Identificar e buscar os produtos agropecuários Muni-

cipais com a viabilidade de industrialização municipal ou regional;
1 - Realizar censo, levantamento de dados específicos,

promover amostras, exposições, feiras, etc.
m - Planejar e avalizar as ações do Fundo de dezenvolvi-

mento Agrícola, bem como a definição e elaboração de programas específicos;
n - Estimular a integração e organização das comunidades

na busca de soluções para melhoria da qualidade de vida do homem do campo;
o - Estabelecer formas e meios de assistência e de edu-

cação aos trabalhadores rurais, pequenos agricultores, meeiros, arrendatários
parceiros e sua organização;

p - Estabelecer regime de mútua colaboração intermunici-
paI;

q - Elaborar Estatuto e Regimento Interno com aprovação
de dois terços de seus membros;

Art. 3º - O CMAMA será organizado na na forma de colegiado e pari-
táriamente.

Art. 4º - A composlçao e representação do Conselho Municipal de
Agricultura e do Meio Ambiênte é a seguinte:

a - Prefeito Municipal ou representante com poderes de-
legados;

b - Um representante de Cooperativa;
c - Um representante da Secretaria Municipal de agricul

tura;
d - Um representante da Secretaria Municipal de Saúde

e Assistência Social;
e - Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Ru-

rais;

tárias;

f - Um representante dos Arrendatários de terra;
U t di domínl A . ~ C .9 - m represen e os üon omlnlOS e ssoclaçoes omunl-

representante dJ SMEC. . .h - Um

----------------- ~y.,~J0lJ0IK'r~==
A CAMINHO DO PROGRESSO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

I -, -
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOES

I

Parágrafo unico - Os representantes mencionados nas letras "e" e
"f" e "g" do artigo 4º, são escolhidos pelas Jntidades de classes ou categorias.

Art. 50 - O Conselho manterá rllacionamento com todas as entides
ou empresas vinculadas à produção agropecuária e abastecimento do Município, po-
dendo serem convidadas a participar de reuniões, de assembléias sem direito de
voto.

Art. 6º - O CMAMA funcionará através de plenário e de uma direto-
ria na forma estabelecida por estatuto aprovado em plenário.

Art. 7Q - A função dos membros do CMAMA não dará direito a nenhu-
ma remuneração e não gozarão de quaisquer vantagens pelo exercício de ausa fun-
ções.

Art. 8º - O CMAMA reunir-se-á ordianriamente uma vez por mês, ou
sempre que necessário por convocação do presidente, do prefeito municipal ou pe-
la metade mais um de seus membros.

Art. 9º - O Presidente do CMAMA será escolhido anualmente pelo I

seus membros, sendo permitida sua reeleição.
§ lQ - Se 2/3 (dois terços) dos membros do CMAMA, enten

der que o Presidente não está cumprindo com dignidade seu mandato, poderão des -
tituí-lo do cargo, efetuando nova eleição;

§ 2º - Perderá o mandato, o membro do conselho que fal-
tar em três reuniões consecutivas ou quatro intercalados, sem justificativa acei
ta pelo plenário.

Art. 10 - As deliberações do CMAMA serão tomadas com votos da
maioria simples dos membros presentes em plenário e, quórum mínimo para reuniões
será de metade e mais um dos membros.

Art. 11 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JOst DAS MISSOES, aos 26
de maio de 1994.
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~~ PiNHEIRO DOS SANTOS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E IQUE-SE
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