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Lei n° 064/2005, Em 13 de setembro de 2005.

O PREEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DAMIÃO, ESTADO 

DA PARAÍBA, faz saber que o Plenário da Câmara aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei:

CAPÍTULO I  
DOS OBJETIVOS

O Art. Io a Lei 001/98 passará a ter a seguinte redação: Fica 
instituido o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 
do Município do Damião, em caráter permanente, como órgão que planeja, 
acompanha a execução, fiscaliza as ações e avalia os resultados do 
Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que visa o 
processo de Municipalização da agricultura.

0 ART. 2° da Lei 001/98 passará ter a seguinte redação: O cmdrs do 
Damião é órgão eminentemente autônomo, independente e não subjugado a 
qualquer órgão ou função municipal, sendo, no entanto, interligado ao 
POder Público Municipal através da Secretaria Municipal de Agricultura 
e tem a seguinte competência:

1 - Implantar a política de desenvolvimento rural sustentável como um 
processo dinâmico e articulador, conciliando os setores econômicos, 
sociais, práticas culturais as realidades ambiental diversas e 
diversificada;

II - Concentrar esforços no sentido da integração e complementação de 
ações, entre as diferentes esferas de atuação do Conselho de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, visando potencializar esforços em 
torno de objetivos integrados relacionados ao desenvolvimento do meio 
rural;

III _ Atuar como fórum aglutinador, potencializador das articulações 
sociais e de consolidação de acordos sobre os rumos do desenvolvimento 
rural a nivel municipal;



IV - Lutar pela efetivação e democratização do conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável como espaço de decisão das questões 
estratégicas do desenvolvimento rural, com circulação de informações 
entre conselheiros, e destes com a sociedade organizada, eliminando 
interferências politico-partidário e das oligarquias locais no 
processo decisório;

v - Definir as prioridades da agricultura em nivel do Município;

VI - Elaborar e discutir com os produtores rurais e entidades 
responsáveis, toda programação e diretrizes da agropecuária do 
Município;

VII - Atuar na formação de estratégias e no controle da execução da 
política de agricultura;

VIII - Propor critérios para a programação do planejamento agricola, 
evitando desperdício e otimizando os recursos disponíveis;

IX - Propiciar aos produtores rurais, melhores condições para plantar, 
colher, armazenar e comercializar as suas produções, como o 
consequente incremento na produção, maior circulação de riquezas e 
melhoria de renda e em sua distribuição;

X - Elaborar e aprovar seu Regimento Interno;

XI - Outras atribuições estabelecidas em normas complementares.

CAPÍTULO I I
DA ESTRUTURA E  DO FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I  
DA COMPOSIÇÃO

O Art. 3o da Lei 001/98 passará a ter a seguinte redação: O Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável terá a seguinte 
composição:

I- Um representante do Poder Público Municipal 
Executivo, através da secretaria Municipal de 
Agricultura;

II- um representante do Poder Público Municipal 
Legislativo (Câmara de Vereadores);

III- um representante do serviço de extensão rural 
(EMATER);

IV- um representante do Sindicato dos 
Trabalhadores Aposentados e Pensionistas 
Rurai s;

V- um representante da igreja Católica;

vi- um representante das Associações Comunitária 
da Zona Urbana;



VII- Um representante dos Projetos de Assentamento 
Rural existente no município criado através 
da superintendência Regional do INCRA da 
Paraíba SR/18;

v m -  Um representante dos Projetos de 
Assentamento existente no Município criado 
através do Projeto Crédito Fundiário e 
Combate á Pobreza Rural;

IX- um representante das Associações 
Comunitárias, Belo Horizonte e chã da 
Tapioca, Baixa do Aripuá e Malhada do 
Gravatá;

X- Um representante das Associações Comunitárias 
das Localidades vi ração, Faixa e Chupadouro;

XI- Um representante das Associações Comunitárias 
das localidades Gangorra, Jardim, são Mateus 
e Olho Dágua;

XII- Um representante das Associações Comunitárias 
das localidades Exu, Damião de Cima e 
Cabacei ras;

XIII- Um representante das Associações 
Comunitárias das localidades Caboclo, Matas 
do Damião e Damião de Baixo e Tubi ba.

§ Io - A cada membro titular do Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural sustentável, corresponde um suplente;

§ 2o - será considerado como existente, para fins de participação no 
CMDRS, a entidade regulamente organizada;

§ 3o - o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, será 
constituído de 25% (vinte e cinco por cento) com órgãos do Poder 
Público Municipal (Executivo, Legislativo) e do serviço de Extensão 
Rural Emater e de 75% (setenta e cinco por cento) de entidades da 
Sociedade civil organizada ligada á agricultura familiar;

O Art. 4o da Lei 001/98 passará a ter a seguinte redação: Os membros 
do CMDRS serão indicados pelas respectivas organizações anexados a 
cópia da ata da reunião da indicação, para formalização junto a 
Secretaria do Conselho;

O ART. 5o o exercício da função de conselheiro não será remunerada, 
considerando-se como serviço público relevante.

O Art. 6o da Lei 001/98 passará a ter a seguinte redação: Os 
Conselheiros do CMDRS serão substituídos caso faltem, sem motivo 
justificado a três (3) reuniões consecutivas ou seis (6) reuniões 
intercaladas no período do mandato;

O Parágrafo Único do Art. 6o da Lei 001/98 passará a ter a seguinte 
redação: Os membros do CMDRS terão mandatos de dois (2) anos, podendo 
ser substituídos a qualquer tempo mediante solicitação da entidade, 
caso venham se enquadrarem no que determina o Art. 6o.



SEÇÃO I I  
DO FUNCIONAMENTO

0 Art. 7o da Lei 001/98 passará a ter a seguinte redação: O CMDRS terá 
seu funcionamento regido pelos seguintes orgãos e normas:

1 - O Plenário: como órgão de deliberação máxima com a realização das 
sessões ordinárias a cada sessenta (60) dias e extraordinária, 
convocadas pelo seu Presidente sempre que as circunstâncias o exigirem 
devendo ter uma ampla divulgação e acesso assegurado ao publico 
podendo também, serem convocadas mediante requerimento de i/3 dos 
membros efetivos, sendo necessária à presença de 2/3 dos membros para 
garantir a realização da sessão que deliberará com maioria dos votos 
presente;

II - A coordenação: O CMDRS terá uma coordenação constituída de um 
Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, eleitos pelos 
conselheiros em Assembléia convocada especificamente para este fim;

III - A Presidência deve ser exercida por qualquer órgão ou entidades 
integrante do CMDRS, sendo vetada para os conselheiros que estão em 
exercício de mandatos como Presidente de sindicato dos Trabalhadores 
Rurais e para o Responsável do serviço de extensão rural (EMATER), o 
voto do Presidente é igual aos demais membros;

IV - A Vice-Presidente deverá ser exercida simultaneamente por 
entidades integrante para garantir a diversidades na administração do 
c m r d s;

V - A Secretaria deverá ser exercida simultaneamente por outra 
entidade integrante para garantir a diversidade na administração do 
CMDRS;

VI - As decisões do cmdrs serão tomadas com o voto único de cada 
membro e lavrada em atas pelo secretário, caso o secretário não esteja 
presente, o Presidente poderá convidar qualquer membros ou um assessor 
que tenha serviço prestado no município.

O Art. 8o da Lei 001/98 passará a ter a seguinte redação: A Secretaria 
de Agricultura do Município prestará ao CMDRS o apoio necessário ao 
seu funcionamento.

0 Art. 9o da Lei 001/98 passará a ter a seguinte redação: Para melhor 
desempenho de suas funções o CMDRS poderá recorrer a qualquer entidade 
e firmar parcerias mediantes os seguintes critérios:

1 - Poderão ser criadas comissão interna constituida de entidades, 
membros do CMDRS e outras instituições, para promover estudos e emitir 
pareceres a respeito de temas específicos ligados a Agricultura;

II - Poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória 
especialização para assessorar o CMDRS em assuntos específicos.

O Art. 10° da Lei 001/98 passará a ter a seguinte redação: As 
entidades do seguimento Associações Comunitárias que forem 
constituídas, após sua regularização, estarão automaticamente 
representada no CMDRS devendo inserir-se conforme área de abrangência 
de cada agrupamentos que trata o Art. 3o.
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0 Art. 11° da Lei 001/98 passará a ter a seguinte redação: O CMDRS 
elaborará seu Regimento Interno no prazo de 30 dias, com a devida 
aprovação em Assembléia com votos de 2/3 dos seus membros.

O Art. 12° da Lei 001/98 passará a ter a seguinte redação: Fica o 
Prefeito Constitucional do Municipio do Damião, autorizado a abrir 
crédito especial no valor de R$ 1.500,00(Hum mil e quinhentos reais) 
para prover despesas com a instalação do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural Sustentável.

Art. 13° Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Damião/PB, 13 de setembro de 2005.


