
Lei Nº 042/97 
 
 

 Cria o Conselho Municipal de Desenvolvimento e 
Apoio a Agropecuária - COMADA - de Vespasiano 
Corrêa e dá outras providências.  

 
 
 

Sérgio Beninho Gheno, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, no uso de suas 

atribuições legais; 

Faço saber, que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

Art. 1º Fica criado o COMADA (Conselho Municipal de Desenvolvimento e 

Apoio Agropecuário) órgão consultivo e de assessoramento ao Executivo, as questões 

relativas à política de desenvolvimento agropecuário de Vespasiano Corrêa.  

Art. 2º O COMADA, será integrado pelos seguintes representantes ou membros: 

- Prefeito Municipal ou representante; 

- Presidente da APSAT de Vespasiano Corrêa ou representante; 

- Secretário Municipal da Agricultura; 

- Presidente do conselho Paroquial ou seu representante; 

- Representante do sindicato dos trabalhadores Rurais de Muçum; 

- Representante da EMATER de Muçum; 

- Representante da Cooperativa dos Suinocultores de Encantado - COSUEL; 

- Representante da Escola estadual de 1º Grau Vespasiano Corrêa; 

- Representante dos funcionários municipais do Setor Agropecuário. 

Parágrafo único. Todas as representações do COMADA deverão indicar um 

membro titular e um suplente. 

Art. 3º Compete ao COMADA: 



a) Promover, incentivar, orientar e fiscalizar as atividades agropecuárias do 

Município; 

b) Apresentar ao executivo os programas de atividades aprovadas pelo 

Conselho como sugestões à política Municipal da Agropecuária; 

c) Opinar previamente a concessão de auxílios e subvenções aos produtores 

rurais do Município; 

d) Manter intercâmbio com entidades oficiais federais, estaduais ou 

municipais quanto a tudo que vise o desenvolvimento, melhoramento e aperfeiçoamento 

da Agropecuária Municipal; 

e) Incentivar a realização de convênios com entidades particulares ou 

oficiais, sobre programas a serem desenvolvidos no Município e que venham melhorar a 

produtividade; 

f) Promover “Dias de Campo” para colocar novas técnicas ou conhecimentos 

em prática; 

g) Buscar novas alternativas econômicas seja com a introdução de novos 

cultivares ou criação de animais. 

Art. 4º O Presidente, Vice-Presidente e Secretário serão eleitos pelos membros do 

Conselho; 

Art. 5º Os membros do COMADA terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser 

reconduzidos por igual período. 

Art. 6º O exercício do mandato do conselheiro será gratuito, como relevante 

prestação de serviço comunitário. 

Art. 7º O COMADA elaborará seu regimento interno no prazo de 60 (sessenta) 

dias de sua instalação e o mesmo deverá ser homologado por Decreto do Poder 

Executivo. 



Art. 8º A presente Lei poderá ser regulamentada quando houver necessidade. 

Art. 9º Os orçamentos anuais consignarão dotações para o funcionamento efetivo 

do COMADA. 

Art. 10º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, 

  Aos onze dias de março de mil novecentos e noventa e sete. 

 

 

 
Sérgio Beninho Gheno 

Prefeito Municipal 
 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Onesio Filippon 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


	Administração e Finanças

