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LEI Nº 1.428, DE 09 DE MAIO DE 2017. 
 

 Dispõe sobre o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal. 
 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - COMUDER, criado pela Lei 

Municipal nº 11, de 18 de fevereiro de 1997, é órgão de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizatório, 
com as seguintes finalidades: 

I – Participar na definição das políticas para o desenvolvimento rural, o abastecimento alimentar e 
a defesa do meio ambiente; 

II – Promover a conjunção de esforços, a integração de ações racionais dos recursos públicos e 
privados em busca de objetivos comuns; 

III – Participar da elaboração, acompanhar a execução e avaliar os resultados dos planos, 
programas e projetos destinados ao setor rural; 

IV – Promover a realização de estudos, pesquisas, levantamentos e organização de dados e 
informações de subsídio para o conhecimento da realidade do meio rural; 

V – Zelar pelo cumprimento das Leis Municipais e das questões relativas ao meio ambiente, 
sugerindo, inclusive, mudanças visando ao seu aperfeiçoamento. 

Art. 2° O COMUDER será composto pelos segmentos relacionados abaixo, sendo indicado para 
cada titular um suplente: 

I – Dois representantes da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; 
II – Um representante da EMATER/ASCAR; 
III – Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 
IV – Um representante do Sindicato Rural; 
V – Um representante da Cooperativa Agrícola; 
VI – Um representante da Associação dos Criadores de Gado de Leite e Corte de Nova Ramada; 
VII – Um representante da Associação da Agricultura Familiar de Nova Ramada;  
VIII – Um agricultor representante de cada comunidade; e, 
IX – Um representante da Associação dos Suinocultores de Nova Ramada - ASSUI. 
Art. 3° A composição do COMUDER terá, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de 

representantes do setor de produção agropecuária constituído por produtores e trabalhadores rurais, 
cabendo aos outros segmentos, o restante. 

Art. 4° Cada segmento, representado na forma de instituição ou comunidade que integra o 
COMUDER, na forma do art. 2º, indicará, de ofício, os representantes titulares e suplentes. 

Parágrafo único. A indicação será pelo período de dois anos, podendo ser reconduzidos por igual 
período. 

Art. 5° O Prefeito nomeará, através de Portaria, os Conselheiros Titulares e Suplentes indicados 
pelos respectivos segmentos que participam do COMUDER. 

Parágrafo único. A função de Conselheiro do COMUDER é considerada de relevante interesse 
público e será exercida gratuitamente. 

Art. 6° A Diretoria Executiva do COMUDER será constituída por Presidente, Vice-Presidente, 
Secretário e Vice Secretário, eleitos entre seus membros, com mandatos de dois anos, podendo ser 
reconduzidos por mais um período. 
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Art. 7° O COMUDER poderá criar comitês, comissões e grupos de trabalho ou designar 
Conselheiros para realizar estudos, resolver problemas específicos, promover eventos ou dar pareceres.  

Art. 8° Sempre que houver necessidade, o COMUDER poderá convidar pessoas, técnicos, líderes 
ou dirigentes para participar de reunião, com direito a voz. 

Art. 9° A ausência não justificada, por 3 (três) reuniões consecutivas ou 4 (quatro) intercaladas, 
no período de  1 (um) ano, implicará na exclusão automática do Conselheiro. 

Art. 10 O COMUDER poderá substituir toda a Diretoria, ou qualquer membro desta que não 
cumprir, ou transgredir dispositivos desta Lei ou do Regimento Interno mediante voto de dois terços dos 
Conselheiros. 

Art. 11 Fica o Executivo Municipal autorizado a regulamentar esta Lei através de Decreto 
Executivo, no que couber. 

Art. 12 Revoga as seguintes Leis Ordinárias: 
I - Lei Municipal nº 11, de 18 de fevereiro de 1997; e,  
II Lei Municipal nº 1013, de 30 de abril de 2010. 
Art. 13 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
NOVA RAMADA/RS, 09 de Maio de 2017. 

 
 

Marcus Jair Bandeira 
Prefeito  

   
Registre-se e Publique-se. 
 
              Marinez de Lima Rubert 
Secretária Municipal de Administração 


