
PROJETO DE LEI Nº 31 DE 10 DE JUNHO DE 2015. 

Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a
Criar  o Conselho Municipal de Cultura de
Faxinal  do  Soturno  –  CMC  e  dá  outras
providências

CAPÍTULO I
DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE FAXINAL DO SOTURNO

(CMC)

Art.  1º -  Fica  instituído  o  Conselho  Municipal  de  Cultura  de  Faxinal  do

Soturno/RS– CMC, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

tendo suas atribuições, estrutura e funcionamento definidos nesta Lei.

Art.  2º -   O CMC, de Faxinal  do Soturno constitui-se  em órgão colegiado,

consultivo,  deliberativo,  e  de  assessoramento  governamental,  com  a  finalidade  de

auxiliar a Administração Pública Municipal na orientação, planejamento, interpretação e

julgamento de matéria de sua competência.

Art. 3º - O Conselho Municipal de Cultura de Faxinal do Soturno - RS terá sede

na Secretaria Municipal de Educação, Cultura  e Desporto ou em local a ser definido

pela Administração Municipal.

Parágrafo  Único  A Secretaria  Municipal  de  Educação,  Cultura  e  Desporto

possibilitará todas as condições administrativas – pessoal e equipamentos, para o pleno

funcionamento do Conselho.

Art.  4º -  O  Conselho  manifestar-se-á  através  de  deliberações,  decisões,

recomendações, moções, resoluções, pareceres ou outros expedientes, e, seus atos serão

publicados pelos meios legais.



CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 5º - Ao CMC compete deliberar sobre questões referentes à Cultura, tais

como:

a) Representar a sociedade civil de Faxinal do Soturno - RS, junto ao Poder

Público Municipal, nos assuntos culturais; 

b) Elaborar,  junto  à  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Cultura  e  Desporto

diretrizes e normas referentes à política cultural para o Município; 

c) Apresentar,  discutir  e  dar  parecer  sobre  projetos  que  tratam  do

desenvolvimento  da  cultura,  da  produção,  do  acesso,  da  difusão  e  da

descentralização cultural do Município. 

d)  Propor  programas,  ações  e  instrumentos  objetivando  estimular  a

democratização e a descentralização das atividades de produção e difusão

artístico-cultural, visando garantir a cidadania cultural através do direito de

acesso aos bens culturais, de produção e circulação culturais. 

e) Garantir a continuidade de programas e projetos de interesse do Município.

f)  Emitir parecer sobre questões referentes à: 

-  Prioridades programáticas e orçamentárias; 

- Propostas de obtenção de recursos; 

-  Estabelecimento  de  convênios  com  instituições  e  entidades

culturais. 

g) Colaborar para o estudo e o aperfeiçoamento da legislação sobre a política

cultural, em âmbito municipal, estadual e federal; 

h) Colaborar na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Plano

Plurianual e Orçamento Anual (LOA), relativos à Secretaria Municipal de Cultura; 

i) Avaliar a execução das diretrizes e metas estabelecidas pela Secretaria, bem

como as suas relações com a sociedade civil; 

j)  Participar  da  elaboração  do  Plano  Municipal  de  Cultura,  fiscalizando  e

orientando a sua execução; 

k)  Estimular  e  participar  para  o compartilhamento  e  pactuação necessários  à

efetivação do Plano Municipal de Cultura; 



l)  Incentivar  o  aperfeiçoamento  e  a  valorização  dos  profissionais  e  demais

sujeitos sociais ligados ao processo do fazer e do viver culturais; 

m) Auxiliar diretamente na realização da Conferência Municipal de Cultura ou

outra modalidade de evento que tenha por objetivo auscultar a sociedade para fins de

revisão da política cultural do Município; 

n) Fomentar e auxiliar a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

na efetivação e  implementação de uma política  cultural  em consonância com a Lei

Orgânica do Município; 

o) Elaborar e aprovar seu Regimento Interno; 

p) Promover e incentivar estudos, eventos, campanhas, atividades permanentes e

pesquisas na área da cultura; 

q) Propor  políticas  de geração,  captação e  alocação de recursos  para o setor

cultural;

r)  Convocar  representantes  do  poder  executivo  e  dos  demais  conselhos

municipais, quando se tratar de pauta nas esferas de suas respectivas competências, a

fim de instruir a elaboração de suas deliberações,  decisões, recomendações,  moções,

resoluções, pareceres ou outros expedientes. 

s) Exercer demais atividades de interesse da arte e da cultura; 

t) Executar outras atribuições que lhe forem conferidas. 

Parágrafo único. As deliberações sobre as questões ou temas de competência do CMC

serão tomadas por  maioria  simples,  presente,  na sessão,  a  maioria  absoluta  de  seus

membros.

CAPÍTULO III

DA COMPOSIÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE

CULTURA

Art. 6º -   O Conselho Municipal de Cultura será composto de 16 (Dezesseis)

conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, sendo estes representantes:

I.  Das Artes Plásticas (1)

II. Da Música (2)

III. Do Teatro (1)



IV. Da Dança (2)

V.  Da Literatura e Biblioteca (1)

VI. Do Artesanato (1)

VII. Do Cinema e Vídeo (1)

VIII. De Memória e Patrimônio (1)

IX. Da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo (1)

X. Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (2)

XI. Da Secretaria Municipal de Assistência Social (1)

XII. Da Cultura Italiana (1)

XIII. Da Cultura Afro-Descendente (1)

§1º  -  O  mandato  dos  membros  do  Conselho  Municipal  de  Cultura  de  Faxinal  do

Soturno/RS  será  de  02  (dois)  anos,  admitida  uma  recondução  por  período  igual  e

sucessivo.

§2º  -  Os  representantes  do  Poder  Público  e  das  instituições  serão  indicados  pelos

respectivos órgãos e entidades e exercerão mandato de 02 (dois) anos, admitindo-se a

recondução por período igual e sucessivo.

§3º  Em  caso  de  exoneração,  licença,  remanejamento  do  órgão  ou  em  caso  de

desligamento  da  entidade  que  representa,  o  membro  titular  será  automaticamente

substituído pelo suplente e, na impossibilidade deste, pelos mesmos motivos, indicar-se-

ão outros membros.

Art. 7º - Os representantes, titulares e suplentes, da sociedade civil nas áreas

artístico-culturais e/ou educacionais de Faxinal do Soturno/RS serão eleitos pelos seus

respectivos pares.

Parágrafo Único -  São elegíveis a membros do Conselho Municipal  de Cultura de

Faxinal  do Soturno/RS, os candidatos  da sociedade civil  nas áreas artístico/culturais

e/ou educacionais de Faxinal do Soturno que atendam aos seguintes requisitos:

a) Ser maior de 18 (dezoito) anos no ato da inscrição;



b)  Ser  reconhecido  pela  comunidade  local  como  participante,  organizador,

produtor ou incentivador da cultura;

c) Ter atuação em atividades culturais.

CAPÍTULO IV

DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 8º O Conselho Municipal de Cultura terá a seguinte estrutura:

I. Presidência

II. Vice-Presidência

III. Secretaria Executiva

IV. Membros representantes das diferentes áreas

Art. 9º - O Presidente e Vice Presidente serão eleitos dentre os seus pares.

§1º Caberá ao Presidente e ao Vice-Presidente eleitos escolherem o Secretário

Executivo.

§2º O Regimento Interno definirá as atribuições de cada item da estrutura acima.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 10 -   Nenhum conselheiro receberá pela sua participação qualquer tipo de

pagamento ou remuneração,  salvo ajuda de custo para  cobrir  eventuais  despesas  de

ajuda  com  viagens,  locomoção  para  reuniões  e  atividades  de  aperfeiçoamento  e

capacitação, no exercício de suas atividades.

Art. 11 - O Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura determinará a

periodicidade  das  reuniões,  ordinárias  e  extraordinárias  e  suas  formas  de  sua

convocação.

Art. 12 - Após a aprovação e publicação desta Lei, será realizada a composição

do Conselho, a partir das indicações e eleição de seus membros, conforme arts. 8º e 9º

desta Lei.



Art. 13 - O Conselho Municipal de Cultura, no prazo de até 60 (sessenta) dias,

contados da aprovação desta Lei, elaborará o seu Regimento Interno, elegendo a sua

primeira Diretoria.

Art.14 - As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta dos

financeiros  consignados  em  dotações  orçamentárias  da  Secretaria  Municipal  de

Educação,  Cultura  e  Desporto  previstas  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  e  Lei

Orçamentária Anual.

Art. 15º- O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.

Art. 16º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

Senhores Vereadores

Ao cumprimentá-los, apresento-lhes este Projeto de Lei que visa a Criação do

Conselho Municipal de Cultura de Faxinal do Soturno/RS.  A criação deste Conselho

atende a uma demanda já presente na Constituição Brasileira de 1988 que estabelece

que para promover e proteger a cultura de um determinado local, é necessário haver

colaboração  entre  o  poder  público  e  a  comunidade.  Somente  através  da  sociedade

organizada será possível avançarmos em áreas tão importantes como a Cultural.

É  importante  definir  que  ao se  tratar  de  Cultura,  estamos  referindo tanto  os

modos de criar, fazer e viver dos diferentes grupos que compõe nossa sociedade, como

também as  atividades  intelectuais  e  artísticas  existentes  em seu  meio.  Deste  modo,

entendemos que nosso município,  face às diferentes manifestações  artístico-culturais

existentes  como  também  os  diferentes  modos  de  ser,  viver  e  agir,  carece  de  uma

organização que lhe represente e que mobilize ações, projetos e atividades de modo que

a Cultura Faxinalense possa ser sempre revigorada e reconhecida.

É  válido  salientar  também  que  o  Ministério  da  Cultura  propõe  o  Sistema

Nacional  de  Cultura  (SNC),  que  visa  criar  uma  Política  Nacional  de  Cultura  cujo

objetivo  é  justamente  fomentar  ações  culturais  e  valorizar  a  produção  cultural  das

diferentes comunidades brasileiras. Neste sentido, uma das ações para o fortalecimento



do  Sistema  Nacional  de  Cultura,  é  justamente  a  organização  dos  Conselhos,  cujo

objetivo  principal  é  criar  uma  representação  político-social  que  dê  atendimento  às

questões culturais que envolvem uma sociedade. 

O Conselho Municipal de Cultura constitui-se em um lugar de debate sobre as

questões  culturais  do  município,  sendo  de  sua  responsabilidade  a   formulação  de

propostas e de políticas culturais importantes, contribuindo inclusive na construção de

orçamentos culturais. É também no âmbito dos Conselhos de Cultura que acontece a

partilha de fazers culturais pondo em prática instrumentos de escuta, de demandas, de

dinâmicas  culturais  e  comunicação  com a  sociedade.  A existência  de  um Conselho

Municipal de Cultura dá ainda, ao município, melhores condições de ser beneficiado

com investimentos em projetos culturais, seja a nível estadual, através do Pró-Cultura

ou a nível nacional através do Ministério da Cultura. Deste modo, reitero a importância

da aprovação desta Lei e criação do mesmo.

Atenciosamente,

Volnei Colvero Savegnago
Prefeito Municipal


