
LEI Nº 356 DE 22 DE MAIO DE 2001 
 
 

ALTERA ARTIGOS DO CAPITULO 
XI (Da Agropecuária) DA LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL – LOM E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 

  A Câmara Municipal de Jaíba, por seus representantes aprovou, e eu, em seu nome, 

promulgo a presente emenda a LOM. 
 

  Artigo 1º:- Os §§ 1º e 2º do artigo 266 da LOM passa a ter a seguinte redação. 

 

  Artigo 266.............................................................................................................. 

 

  § 1º - A atuação integrada se efetivará, com a criação do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, que tem como princípios objetivos: 

 

  I – Planejar, organizar, controlar, executar, direcionar e auxiliar a política 

agropecuária do Município; 

 

  II – Atuar de forma integrada com todos os órgãos públicos e ou privados, ligados ao 

Setor Agropecuário; 

 

  III – Encaminhar as reivindicações do setor para os órgãos competentes, tendo sido 

acionado neste sentido; 

 

  IV – Apreciar o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – PMDRS, 
emitir parecer conclusivo atestando sua viabilidade técnico financeira, a legitimidade das ações 

proposta em relações ás demandas formuladas pelos agricultores e recomendando sua execução; 

 
  V – Acompanhar, avaliar e sugerir as prioridades na execução do PMDRS; 
 

  VI – Instituir mecanismos de participação ativa, no processo administrativo e 

econômico do município de Jaíba; 

 

  VII – Priorizar a distribuição de áreas do Projeto Jaíba, a pessoas residentes no 

Município; 

 
  VIII – Sugerir ao Executivo que contribua para o aumento da produção agropecuária 

e para gestão de emprego e renda do meio rural; 

 

  IX – Promover articulações e compatibilizações entre os políticos municipais e as 

políticas estaduais e federais voltadas para o desenvolvimento rural; 

 

  § - 2º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – CMDRS, 
será composto por: 

 

  I – Um representante do poder executivo – Secretário da Agricultura; 

 



  II – Um representante do poder legislativo – A ser indicado pela Câmara Municipal; 

  

  III – Um representante do órgão de assistência técnica e extensão rural existente no 

município – a ser indicado pela EMATER-MG; 

 

  IV – Um representante do Banco do Nordeste do  Brasil a ser indicado pela agência 

de Janaúba; 

 

  V – Um representante do Sindicato dos Trabalhadores rurais; 

 

  VII – Um representante das cooperativas agropecuárias; 

 

  VIII – Um representante dos agricultores familiares dos assentamentos dos 

municípios. 

 

  § 3º - ............................................................................................................ 
 

  Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

  Art. 3º - Esta emenda a lei Orgânica do Município de Jaíba, entrará em vigor na data 

de sua publicação. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Jaíba, em 22 de Maio de 2001. 

 

 
 

Giovani Antonio da Fonseca 
Prefeito Municipal 

 
 

 


