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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL DE GUARAPUAVA

CAPÍTULO I.  DA DENOMINAÇÃO E SEDE

Artigo 1.º.  O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Guarapuava – CMDR, de

duração permanente, foi criado pela Lei Municipal n° 702/97, sancionada em 10 de novembro

de 1997. Com sede e foro no Município de Guarapuava, Paraná, é um órgão deliberativo e

orientativo  das  ações  para  implementação  de  planos,  programas  e  projetos  que  visam  o

desenvolvimento do município.

CAPÍTULO II.  DOS OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES

Artigo 1.º.  O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR tem como objetivo

geral  promover  o  entrosamento  e  ações  articuladas  entre  as  atividades  voltadas  para  o

Desenvolvimento Rural do município.

Artigo 2.º.  São objetivos específicos do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural –

CMDR:

§ 1.º.  Elaborar  o  Plano  Municipal  de  Desenvolvimento  Rural  -  PMDR  e  emitir  parecer

conclusivo atestando a sua viabilidade técnica-financeira, a legitimidade das ações propostas

em relação às demandas formuladas pelos produtores rurais e recomendando a sua execução;

§ 2.º.  Promover  a  articulação  e  compatibilização  das  políticas  Municipais,  Estaduais  e

Federais, voltadas ao Desenvolvimento Rural do Município;

§ 3.º.  Assegurar  a  participação  efetiva  dos  segmentos  promotores  e  beneficiários  das

atividades agropecuárias desenvolvidas no município;

§ 4.º.  Exercer a fiscalização sobre a execução das ações previstas no PMDR e avaliar  os

resultados;

§ 5.º.  Orienta a aplicação de recursos públicos ou privados, previstos para implantação do

PMDR;
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§ 6.º.  Acompanhar a realização de convênios com entidades privadas ou públicas de caráter

Municipal, Estadual e Federal, desde que faça parte de programas e projetos de interesse do

desenvolvimento rural do Município;

§ 7.º.  Articular-se com outros órgãos ou conselhos, à nível Municipal, Regional e Estadual,

que possam ajudar e qualificar as ações do PMDR;

§ 8.º.  Elaborar  anualmente um planejamento detalhado das atividades  a ser desenvolvidas

pelo CMDR;

CAPÍTULO III.  DA COMPOSIÇÃO

Artigo 1.º.  O CMDR será composto  pelos  representantes  das  entidades/órgãos  públicos  e

privados, bem como pelas associações rurais que contribuem para o desenvolvimento rural

sustentável do município, distribuídos da seguinte forma:

- Secretaria Municipal de Agricultura;

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

- Secretaria Municipal de Obras;

- Associação Rural do Distrito da Palmeirinha;

- Associação Rural do Distrito do Guará;

- Associação Rural do Distrito do Guairacá;

- Associação Rural do Distrito de Entre Rios;

- Assentados;

- Quilombolas;

- Central de Associações Rurais do Município de Guarapuava – CARMUG;

- Associação dos Produtores Feirantes de Guarapuava – APROFEG;

- Cooperativa Agrária Mista dos Micros e Pequenos Produtores de Guarapuava – COMICRO;

- Assistência Técnica Oficial Local (EMATER);

- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guarapuava;

- Sindicato Rural de Guarapuava;

- Sociedade Rural de Guarapuava;

-Associação Comercial e Industrial de Guarapuava;

- Associação dos Engenheiros Agrônomos;

- Associação dos Técnicos Agrícolas;
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Parágrafo Primeiro: No caso de Associações Rurais, cada titular do CMDR será o presidente

e/ou o indivíduo indicado pelo conjunto de associações do Distrito e o suplente será de outra

associação/comunidade da mesma região/Distrito.

Parágrafo Segundo:  Os órgãos e demais instituições  a que se refere o artigo 4°, farão as

indicações  dos  membros  titulares  e/ou  suplentes,  podendo  propor  a  substituição  dos

respectivos representantes, a qualquer tempo, hipótese em que, uma vez nomeado o substituto

será registrado em ata e homologado por ato do presidente do CMDR e completará o mandato

do substituto.

Parágrafo Terceiro: A homologação dos membros do CMDR dar-se-á por registro em ata e

publicação em boletim oficial do Município.

Art. 5. O CMDR terá uma Diretoria Executiva, eleita por seus membros, composta por

Presidente, Vice-Presidente e Secretário.

CAPÍTULO IV.  DA DIRETORIA

SEÇÃO I 

Do Presidente

Art. 6. Compete ao Presidente do CMDR:

I. Presidir as reuniões do CMDR e coordenar os debates;

II. Convocar os conselheiros para as reuniões ordinárias e extraordinárias;

III. Representar o CMDR em suas relações externas, em juízo e fora dele;

IV. Orientar e coordenar as atividades do CMDR;

V. Assinar documentos, resoluções e dar-lhes publicidade;

VI. Promover a execução das decisões do CMDR;

VII. Dar posse aos conselheiros;
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VIII. Distribuir,  para estudo, parecer  e relato dos conselheiros  os assuntos submetidos  à

apreciação do CMDR;

IX. Designar os conselheiros para desempenhar atividades especiais;

X. Desempenhar outras atribuições pertinentes ao bom funcionamento do CMDR;

SEÇÃO II

Do Vice-Presidente

Art. 7. Ao  vice-presidente  do  CMDR  compete  substituir  o  presidente  em  seus

impedimentos, praticando todas as atribuições que lhe são pertinentes.

SEÇÃO III

Do Secretário

Art. 8. Ao Secretário-executivo compete:

I. Secretariar os trabalhos do CMDR;

II. Prestar assistência ao presidente e aos conselheiros;

III. Transmitir ordens e mensagens emanadas do presidente e do CMDR;

IV. Lavrar as atas das reuniões do CMDR;

V. Cientificar os conselheiros das reuniões;

VI. Expedir e receber correspondências;

VII. Distribuir,  sob  determinação  do  presidente,  assuntos  para  estudo  e  relato  dos

conselheiros;

VIII. Manter em ordem os arquivos do CMDR;

IX. Desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas pelo presidente

Parágrafo Único: Para executar suas funções, o secretário poderá solicitar auxílio a um ou

mais membros.

SEÇÃO III

Dos Conselheiros
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Art. 9. Aos conselheiros do CMDR compete:

I. Conhecer o Regimento Interno;

II. Comparecer as Reuniões do CMDR;

III. Participar efetivamente dos trabalhos e discussões do CMDR;

IV. Representar o CMDR, quando por delegação do presidente;

V. Pedir vistas e pareceres, apresentar sugestões, emendar ou apresentar substitutivos;

VI. Estudar, relatar assuntos, emitir pareceres;

VII. Requerer urgência para discussões e votações de assunto de interesse do CMDR;

VIII. Eleger os dirigentes do CMDR;

IX. Votar nas resoluções do CMDR;

X. Requerer, através da maioria simples, a convocação de reuniões do CMDR;

XI. Desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas pelo CMDR;

CAPÍTULO V.  DAS REUNIÕES

Art. 10. O CMDR reunir-se-á  ordinariamente  uma vez  por  mês  e  extraordinariamente,

quando for convocado pelo presidente ou pela maioria simples dos conselheiros.

Parágrafo Primeiro: os conselheiros poderão solicitar ao presidente a convocação de reunião

extraordinária,  por  escrito,  com  justificativa  e  assinada  por,  no  mínimo  um  terço  dos

conselheiros.

Parágrafo Segundo: A convocação para as reuniões do CMDR poderá ser feita por escrito ou

por telefone.

Art. 11. As  reuniões  do  CMDR  funcionarão  com  a  presença  de,  no  mínimo,  50  %

(cinquenta por cento) dos conselheiros e as decisões serão tomadas por maioria simples.
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Art. 12. As reuniões serão coordenadas  pelo presidente  e na ausência deste,  pelo vice-

presidente e ainda, na ausência de ambos, por um conselheiro indicado pelos conselheiros

presentes.

Art. 13. Os trabalhos do CMDR obedecerão à pauta estabelecida, podendo ser discutidos,

após decisão do plenário, outros assuntos.

Art. 14. As reuniões do conselho são públicas, a convite poderão participar das reuniões

pessoas capazes de contribuir para o melhor desempenho do CMDR, no entanto, sem direito a

voto.

Art. 15. A ausência de qualquer conselheiro a 3 (três) reuniões consecutivas ou 6 (seis)

intercaladas, sem justificativa, implicará a perda do mandato, cabendo ao presidente, ouvido

os demais conselheiros, adotar as providências regimentais para designação de novo membro.

Parágrafo Único:  Na ausência  do membro titular,  o  suplente  adquire  todos os  direitos  e

obrigações do representado.

CAPÍTULO VI.  DAS ELEIÇÕES

Art. 16. O mandato dos membros da Diretoria do CMDR será de 2 anos,  podendo ser

reconduzido para mais um mandato de igual período e o seu exercício será sem ônus para os

cofres  públicos,  sendo  considerado  serviço  relevante  de  interesse  público,  cabendo  às

instituições representadas o custeio as despesas com locomoção e estadias.

Art. 17. Os dirigentes do CMDR serão escolhidos entre os conselheiros através de votação

direta e secreta ou, em caso de chapa única, por aclamação, com 50 % + 1 dos votos dos

membros componentes do CMDR.
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Art. 18. A reunião  para  eleição  deverá  ser  devidamente  convocada  para  este  fim com

antecedência de 15 dias e as chapas inscritas deverão apresentar suas inscrições em ofício até

o início da reunião em que será realizada a votação.

Art. 19. Em caso de vacância do cargo de presidente, o mesmo será assumido pelo vice-

presidente e, em caso de vice-presidente ou secretário, será realizada nova eleição na reunião

seguinte à comunicação, apenas do cargo vacante, para cumprir o restante do mandato, sendo

necessária a aprovação de mais de 50% dos presentes.

Guarapuava, 10 de Novembro de 1997.
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