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PROJETO DE LEI Nº 080-01/2017 
  

Acrescenta e altera dispositivos da Lei 
Municipal nº 6.667, de 01 de dezembro de 
2015, que cria o Conselho Municipal de 
Políticas Culturais e dá outras providências. 

 
Art. 1º Acrescenta o artigo 3°-A e os incisos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX do art. 4°, 

na Lei Municipal n° 6.667, de 01 de dezembro de 2015, o qual terá a seguinte redação: 
“Art. 3°A atuação do Conselho Municipal de Política Cultural deverá orientar-se 

pelos princípios da cidadania, da democracia participativa e da diversidade cultural, 
zelando pelo debate transparente dos temas e pela participação direta da sociedade.” 

 
“Art. 4°.... 
XV - Participar da elaboração do Plano Municipal de Cultura, fiscalizando e 
orientado sua execução; 
XVI - Estimular e participar para o compartilhamento e pactuação necessários à 
efetivação do Plano Municipal de Cultura; 
XVII - Incentivar o aperfeiçoamento e a valorização dos profissionais e demais 
sujeitos sociais ligados ao processo do fazer e do viver culturais; 
XVIII - 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;  
 XIX - Executar outras atribuições que lhe forem conferidas.” 
 
 
Art. 2º Altera o art. 5º, art. 6°, art. 9°, art. 10 da Lei Municipal n° 6.667, de 01 de 

dezembro de 2015, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“Art. 5º O Conselho Municipal de Políticas Culturais compor-se-á sendo:  
I. Representantes da Prefeitura, a saber:  
a) Representante da Secretaria de Cultura e Turismo; 
b) Representante da Secretaria Saúde; 
c) Representante de Secretaria Municipal da Fazenda; 
d) Representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e 

Habitação. 
e) Representantes da Secretaria Municipal de Educação. 
II. Representando os seguintes movimentos culturais: 
a) Representante(s) Música  
b) Representante(s) Cultura Popular  
c) Representante(s) Artes  
d) Representante(s) Patrimônio Cultural  
e) Representante(s) Entidades Culturais.” 
 
“Art. 6º. Quando os movimentos culturais ou secretaria achar necessária a troca 

do representante irá comunicar ao presidente do Conselho Municipal de Políticas 
Culturais.” 
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“Art. 9º. Três faltas consecutivas sem justificativa apresentada à mesa diretora o 
conselheiro será substituído por outro membro do grupo que representa.” 

 
“Art. 10. Todos os conselheiros representantes terão o mesmo direito a voto nas 

decisões do Conselho Municipal de Políticas Culturais.. 
 
Parágrafo único. Para que haja quorum serão necessários maioria absoluta dos 

membros do Conselho para aprovação da ordem do dia.” 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 21 de junho de 2017. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
  Jônatas dos Santos 
Secretário da Administração e Rec. Humanos 

   
Visto da Assessoria Jurídica 
 
 _____________________ 
 
 Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 21 de junho de 2017. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 080-01/2017 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

080-01/2017, que acrescenta e altera dispositivos da Lei Municipal nº 6.667, de 01 de 
dezembro de 2015, que cria o Conselho Municipal de Políticas Culturais e dá outras 
providências. 

A presente proposta visa modificar a lei que cria o Conselho 
Municipal de Cultura para adequar-se as novas exigências do Plano Nacional de Cultura 
e a realidade de nosso município. 

Assim, os artigos a seguir foram acrescentados pelos 
seguintes motivos: 

- o artigo 3º-A foi acrescentado na lei devido à necessidade 
de orientações para futuros conselheiros sobre as questões expostas; 

- os incisos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX do art. 4° foram 
acrescentados devido à necessidade em condizer com o Plano Nacional da Cultura, 
para poder futuramente aderir ao Sistema Nacional da Cultura. 

Já os seguintes artigos foram modificados pelos seguintes 
motivos: 

- o art. 5° foi modificado já que a Secretaria do Esporte e 
Lazer – Smel, por decisões internas, solicitou afastamento de representante. Portanto 
foi acrescentado Secretaria da Saúde, sendo proveniente para futuros projetos e editais. 
Foi modificado o termo “manifestações culturais” para “movimentos culturais”, e também 
acrescentados “representantes” no segundo inciso. Números dos membros foram 
retirados, sendo está decisão, feita na nomeação junto à portaria; 

- o art. 6° se deve a alteração no artigo 5°, que foi 
suprimindo parágrafo único e caput do artigo 6° modificando sua redação;  

- o art. 9° foi alterado de duas para três faltas para haver 
maior flexibilidade; 

- o art. 10 foi alterado para que todos tenham direito a voto. 
Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei e 

ficamos no aguardo de seu Parecer. 
 
Atenciosamente, 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


