
 

 

 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 003/2022 

 

“Cria o Conselho Municipal da Cultura, e 

dá outras providências.” 

 

 

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Cultura - CMC, como órgão com 

funções consultivas, deliberativas, normativas e fiscalizadoras, vinculado à Secretaria 

Municipal de Cultura, se constitui no principal espaço de participação social 

institucionalizada, de caráter permanente, operacionalizando a relação entre a 

Administração Municipal e os setores da sociedade civil, ligados à cultura. 

 

Art. 2º O Conselho Municipal de Cultural é constituído por representantes do 

Poder Público e das seguintes entidades/segmentos: 

  

    I - Um representante titular e um suplente do Departamento de Cultura; 

 

  II - Um representante titular e um suplente da Secretaria Municipal da Educação; 

 

    III - Um representante titular e um suplente da Secretaria Municipal da 

Assistência Social; 

 

    IV - Um representante titular e um suplente da Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente; 

 

    VI - Um representante titular e um suplente da Música; 

 

   VII - Um representante titular e um suplente das Artes Cênicas do grupo de 

teatro; 

 

    VIII - Um representante titular e um suplente das Artes Visuais; 

 

    IX - Um representante titular e um suplente da Literatura, Livro e Leitura; 

 

    X - Um representante titular e um suplente do grupo de danças gaúchas; 

 

    XI - Um representante titular e um suplente da Associação Pró-segredo; 

 



 

 

     

XII - Um representante titular e um suplente do Artesanato; 

§ 1º Os integrantes do CMC que representam a sociedade civil serão eleitos 

democraticamente, pelos respectivos segmentos. 

 

§ 2º Nenhum membro representante da sociedade civil, titular ou suplente, 

poderá ser detentor de cargo em comissão ou função de confiança vinculada ao Poder 

Executivo do Município. 

 

    § 3º O mandato dos conselheiros é de 2 (dois) anos, renovável, uma vez, por 

igual período. 

 

    § 4º Os conselheiros titulares e suplentes serão nomeados por ato normativo do 

Prefeito Municipal. 

 

    § 5º Os conselheiros elegerão, entre seus membros, o Presidente, o vice e o 

secretário para mandato de 2 (dois) anos. 

 

Art. 3º São atribuições do CMC: 

 

I - aprovar as diretrizes gerais, acompanhar e fiscalizar a execução do Plano 

Municipal de Cultura; 

 

II - aprovar as normas e diretrizes pertinentes às finalidades e aos objetivos do 

Sistema Municipal de Cultura; 

        
III - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos, bem como aprovar a 

prestação de contas do Fundo Municipal de Cultura; 

 

IV - deliberar sobre a descentralização de programas, projetos e ações e 

assegurar os meios necessários à sua execução e à participação social relacionada ao 

controle e fiscalização; 

 

V - apreciar e aprovar as diretrizes orçamentárias da área da Cultura; 

 

VI - opinar sobre o Programa Municipal de Formação na Área da Cultura – 

PROMFAC, quando implementado; 

 

VI - acompanhar a execução do Acordo de Cooperação Federativa assinado pelo 



 

 

Município para sua integração ao Sistema Nacional de Cultura – SNC;  

 

VI - promover cooperação com os movimentos sociais, organizações não 

governamentais e o setor empresarial; 

 

IX - indicar três membros para fazer parte da  Comissão de Avaliação e Seleção 

dos Projetos ou editais  abertos pelo Fundo Municipal da Cultura. 

 

X - apresentar, discutir e dar parecer sobre projetos que digam respeito à 

produção, ao acesso aos bens culturais e à difusão das manifestações culturais do 

Município; 

 

XI - responder as consultas sobre proposições relacionadas às políticas públicas 

de cultura no Município, dentro de sua esfera de competência; 

 

XII - debater as propostas de reformulação dos marcos legais da gestão cultural, 

para submeter posteriormente aos órgãos competentes; 

 

XII - incentivar, apoiar e acompanhar a criação e o funcionamento de espaços 

culturais, de iniciativa de associações de moradores ou de outros grupos organizados, 

estimulando a busca de parcerias com o poder público e a iniciativa privada; 

 

XIV - aprovar o seu Regimento Interno. 

 

Art. 4º O funcionamento do CMC será definido no Regimento Interno, proposto e 

aprovado por seus integrantes. 

 

Parágrafo Único - O Regimento Interno, entre outras normas ordinárias, disporá 

sobre: 

 

I - Estrutura,  funcionamento e organização;  

 

II - Atribuições, finalidades e competência;  

 

III - Composição administrativa;  

 

IV - Procedimento para as sessões;  

 

V - Assiduidade e frequência;  



 

 

 

VI - Quórum e plenário;  

 

VII - Alteração do Regimento Interno. 

 

Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação Cultura, viabilizará a estrutura física 

para o funcionamento do Conselho Municipal de Cultura— CMC, bem como, os materiais 

de consumo e expediente para a sua manutenção, além das publicações e divulgações 

oficiais, de matérias de interesse público.  

 

Parágrafo Único: O Conselho Municipal de Cultura — CMC poderá solicitar o 

auxílio de consultores técnicos e de servidores de órgãos da Administração, bem como 

de especialistas, respeitando o disposto na Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações 

(licitações e contratos).  

 

Art. 6º O CMC usufruirá de espaços oficiais nos meios de comunicação para 

publicar suas resoluções, comunicados e outros instrumentos previstos no Regimento 

Interno. 

 

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 07 de março de 2022. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS  

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 003/2022 

     
Senhora Presidente,  

    Senhores Vereadores:  

 

 Estamos submetendo à apreciação do Plenário Projeto de Lei nº 003/2022, o qual 

“Cria o Conselho Municipal da Cultura, e dá outras providências.” 

A criação do Conselho Municipal  de Cultura, como órgão consultivo, deliberativo, 

normativo e fiscalizador,  é pré-requisito para a adesão ao Sistema Estadual e Nacional 

de Cultura, e permitirá a participação do Município em editais e ações de promoção 

realizadas pelo Pró-Cultura RS e pela Secretaria estadual da Cultura. Ainda habilita o 

Município a receber recursos oriundos do Ministério da Cultura para a implementação de 

práticas e atividades que trarão inúmeros benefícios para a área cultural beneficiando os 

produtores culturais das diversas áreas que fazem parte da comunidade ipeense. 

 

O isolamento social, em função da pandemia do COVID 19 resultou na parada 

drástica do entretenimento cultural. Muitas pessoas que tinham como principal fonte de 

renda nos trabalhos culturais vem enfrentando dificuldades de se manterem. Precisamos 

apoiar a cultura em todas formas em que ela se apresenta em nosso município. A criação 

deste conselho será um passo muito importante para que se efetive a Política Pública da 

Cultura beneficiando todo um segmento que precisa de atenção e incentivo. 

 
Por todo o exposto, aguardamos a tramitação regimental e apoio dos nobres 

colegas na aprovação do Projeto de Lei, que atende aos interesses de toda a 

comunidade. 

 
Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 07 de março de 2022. 
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