
 

PROJETO DE LEI Nº ... 
 
 

Introduz alterações na Lei nº 4.728, de 25 de 
Setembro de 2014.   
 

      
 

*As alterações na Lei aqui propostas seguem destacadas abaixo: 
 

 
Art. 1º. Ficam incluídas alterações na Lei Municipal nº 4.728, 

de 2014, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Itabira, seus princípios, 
objetivos, estrutura, organização, gestão, interrelações entre os seus componentes, 
recursos humanos, financiamento, cria o Fundo Municipal de Cultura, abre o crédito 
adicional especial e dá outras providências.  

 
 
 Art. 2º. Ficam alterados o caput, os incisos I e II e suas 

alíneas do art. 38, bem como inclui o inciso III, passando o vigorar com a seguinte 
redação: 

 

“Art. 38. O Conselho Municipal de Política Cultural será 
constituído por 14 (quatorze) membros titulares e igual número de suplentes, que serão 
definidos mediante a seguinte composição e sistema de eleição dos integrantes do 
setor cultural:   

I - 7 (sete) membros titulares e respectivos suplentes 
representando o Poder Público, através dos seguintes órgãos e quantitativos: 

a) Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, 02 
(dois) representantes, sendo um deles o Superintendente; 

b) Secretaria Municipal de Educação, 01 (um) representante; 

c) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Turismo, 01 (um) representante; 

d) Secretaria Municipal de Governo, 01 (um) representante; 

e) Secretaria Municipal de Assistência Social, 01 (um) 
representante; 

f) Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, 01 
(um) representante; 

II - 7 (sete) membros titulares e seus respectivos suplentes, 
integrantes do setor cultural, eleitos pelos segmentos, assim discriminados: 

a) 01 (um) representante do segmento Cultura Popular; 

b) 01 (um) representante do segmento Artesanato; 



 

 

 

 

c) 01 (um) representante do segmento Literatura, Livro e 
Leitura; 

d) 01 (um) representante do segmento Música; 

e) 01 (um) representante do segmento Artes Cênicas; 

f) 01 (um) representante do segmento Empresas e 
Produtores Culturais; 

g) 01 (um) representante do segmento Cultura Afro-
brasileira; 

III – Caso algum dos segmentos não eleja candidatos 
suficientes para sua representação na vaga de titular ou de suplente, será essa 
preenchida por candidato mais votado e não eleito no segmento com maior número de 
eleitores no pleito e, havendo empate, mediante sorteio, até o preenchimento total das 
vagas do setor cultural.  

§ 1º Os membros titulares e suplentes representantes do 
Poder Público serão designados pelo respectivo órgão e os representantes da 
sociedade civil serão eleitos conforme Regimento Interno.  

§ 2º O Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC 
deverá eleger, entre seus membros, o Presidente e o Secretário-Geral com os 
respectivos suplentes.  

§ 3º Nenhum membro representante da sociedade civil, 
titular ou suplente, poderá ser detentor de cargo público eletivo, em comissão ou 
função de confiança vinculada ao Poder Público Municipal. 

§ 4º O Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 
– CMPC é detentor de voto de desempate. 

 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 
 
Prefeitura Municipal de Itabira, xx de xxxxx de 2021. 
 
 

173º Ano da Emancipação Política do Município 
“Ano Municipal do Centenário de Doutor Colombo Portocarrero e de Dom Mário Gurgel”  

 
 
 


