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Oficio n° 523/2019-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Senhor

ABNER DE MADUREIFIA

D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Senhor Presidente,

Jacarei,14 de novembro de 2019.

.-.`i-..--.-..`E.-....-.i=

Encaminho   anexo,    Projeto   de    Lei    n°   30/2019,    para    apreciagao   dos

Senhores Vereadores.

Projeto  de  Lei  n°  30/2019 -Altera a  Lei   n° 5.736,  de 06 de dezembro de

2012,  que institui o Conselho Municipal de Politicas Culturais -CMPC de Jacarei.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideraeao.

Respeitosamente,

SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Ties Poderes, 73 -2° andai.-Centro -JacareLSP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@iacarei sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE  LEI  N° 30,  DE  14 DE  NOVEIVIBRO DE 2019.

Altera a  Lei  n° 5.736,  de 06 de dezembro de 2012, que  institui o

Conselho Municipal de Politicas Culturais -CMPC de Jacarei.

0  PREFEIT0  D0  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  no  uso  de  suas  atribuig6es faz

saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.1° A  Lei  n°  5.736,  de  06  de  dezembro  de 2012,  passa  a  vigorar com  os

seguintes acfescimos e alterag6es:

"Art.   1°   Fica  instituTdo  o  Conselho   Municipal  de   Polfticas  Culturais  -

CMPC, 6rgao de cafater consultivo do Poder Executivo, vinculado a Fundagao Cultural

de Jacarehy "Jos6 Maria de Abreu".

Art.   20  0   Conselho   Municipal  de   Politicas   Culturais  -  CMPC,   6rgao

colegiado,  com  composigao  paritaria  entre  o  Poder  Ptiblico  e  Sociedade  Civil,  auxilia

na   elaboragao,   execugao   e   fiscalizagao   da   politica   cultural   do   Municipio,   e   se

fundamenta  no  principio  da  transparencia  e  da  democratizagao  da  gestao  cultural

constituindo-se em  insfancia permanente de intervengao qualificada da sociedade civil

na formulagao de politicas de cultura,  conforme Lei do Sistema Municipal de Cultura.

Art.  3° Sao competencias do Conselho  Municipal de Politicas Culturais -

(...)

CMPC:

Vl- estimular a  democratizagao e  a  descentralizagao  das  atividades de

formagao,  produgao e difusao culturais  no Municipio;

-.I.`
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Prefeitura de Jacarei
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Vll -sugerir, discutjr e dar parecer sobre projetos de modo a promover a

cidadania  cultural  como  direito  de  acesso  e  fruigao  dos  bens  culturais,  de  produgao

cultural, de formagao cultural, de preservagao da mem6ria historica, patrimonial, social,

politica e  artfstica;

(...)

lx - colaborar,  sempre que  necessario,  com a preservagao da mem6ria

da  cidade,  trabalhando  em  conjunto  com  o  CODEPAC  -  Conselho  de  Defesa  do

Patrim6nio Cultural do  Municipio de Jacaref;

X -   realizar,  anualmente,  o  F6rum  Municipal  de  Cultura  e,  a  cada  dois

anos, a Conferencia Municipal de Cultura.

Xl -indicar representantes da sociedade civil com  not6rio conhecimento

e  atuagao  na  area  cultural  para  composigao  do  Conselho  do  Fundo  Municipal  de

Cultura;

XII    -   indicar   representantes   das   comiss6es   setoriais   com    not6rio

conhecimento   e   atuagao    na    area   cultural    para   composigao   do    Conselho   de

Administragao da Fundaeao Cultural de Jacarehy "Jose Maria de Abreu";

Xlll -fiscalizar, acompanhar e auxiliar a implementagao e o cumprimento

do  Plano  Municipal  de Cultura;

Art. 4° 0 Conselho  Municipal de Politicas Culturais -CMPC e composto

por 16 (dezesseis) membros titulares representantes do Setor Pdblico e da Sociedade

Civil organizada,  distribuidos da seguinte forma:

I  -8 (oito)  representantes do Setor Publico,  sendo:

Praca dos Ti.6s  Poderes,  73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP
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a)  02  (dais)  representantes  da  Fundagao  Cultural  de  Jacarehy  "Jose

Maria  de Abreu";

b)   01    (urn)   representante   da   Secretaria   Municipal   de   Esportes   e

Recreagao;

(...)

e) 01  (urn)  representante da Secretaria  Municipal de Assistencia Social;

(...)

g) 01  (urn) representante da Comissao de Educagao, Cultura e Esportes

(CECE) da Camara Municipal de Vereadores.

11  -8  (oito)  representantes  da  Sociedade  Civil,  atuantes  mos  seguintes

segmentos culturais de Jacarei:

a)  01  (urn)  representante do  segmento Artes  Cenicas - Teatro,  Dan?a,

Circo, e outros do segmento;

b) 01  (urn)  representante do segmento Aries Visuais -Aries  Plasticas e

Artesanato:  Desenho,  Pintura,  Escultura,  Gravura,  Fotografia,  Design;

c) 01  (urn)  representante do segmento  Mt]sica;

d)   01    (urn)   representante   do   segmento   Literatura   -   Livro,   Leitura,

Bibliotecas e outros do segmento;

e)  01   (urn)  representante  do  segmento  Audiovisual  -  Cinema,  Video,

Multimidia e  Multimeios,  Cultura  Digital;

f)   01   (urn)   representante   do   segmento   Culturas   Populares,   Culturas

Tradicionais,  Folclore -  Patrim6nio  lmaterial;

g) 01  (urn) representante do segmento Capoeira;

h) 01  (urn) representante do segmento Aries e Culturas Urbanas;

(...)

§2° Os  membros titulares  e  suplentes  representantes  do  Setor  Ptlblico

serao designados pelo respectivo 6rgao e os representantes da Sociedade Civil serao

eleitos  em  Confefencias  Municipais  convocadas  para  este  fim,  podendo  representar

apenas urn segmento por mandato.
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§   4°   Nenhum   membro   representante   da   Sociedade   Civil,   titular   ou

suplente,  podefa ser:

a)              servidor efetivou ou ocupante de cargo em comissao ou fungao

de confianga  no  Poder Executivo ou  Legislativo;

b)              parente  em   linha   reta  ou   colateral,   por  consanguinidade  ou

afinidade, ate o terceiro grau, c6njuge ou companhejro de servidor ocupante de cargo

em comissao no Poder Executivo ou  Legislativo;

§5°  0  mandate  dos  membros  do  Conselho  sera  de  02  (dais)  anos,

permitida uma unica recondu?ao na representagao em que estao eleitos.

§6° Os membros titulares e suplentes serao nomeados  pelo  Presidente

da Fundaeao Cultural de Jacarehy.

§7° Cada segmento da Sociedade Civil tera uma Comissao Setorial com

F6runs Setoriais Permanentes que serao regulamentados mediante Regimento lnterno

do Conselho.

§8°  Os  representantes  da  Sociedade  Civil  deverao ter conhecimento  e

atuagao comprovados no respectivo segmento.

CApiTULO  IV

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

Art.  50
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Prefeitura de Jacarei
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I - o exercicio da funeao de membro Conselheiro  nao sera remunerado,

sendo   considerado   servigo   ptlblico   relevante   prestado   ao   Municipio,   reconhecido

mediante certificaeao de participagao na conclusao do mandato.

11   -  os   representantes   do   Setor  Publico   poderao  ser  substituidos,   a

qualquer   tempo,   por   determinagao   do   Executivo   Municipal,   e   os   membros   da

Sociedade    Civil    poderao    ser    substituidos    em    F6runs    Setoriais    convocados

especificamente para este fim.

Ill  -os  membros  do  Conselho,  sempre  que  necessario,  passarao  por

capacitaeao,   qualificaeao   e   aprimoramento   para   melhor   compreensao   de   suas

obrigae6es,  responsabilidades, compromissos e suas areas de atuaeao.

Art.  60

§3° As reuni6es ordinarias e extraordinarias tefao inicio:

I  -  preferencjalmente,  em  primeira  chamada,  com  o  quorum  mfnimo  de

50% (cinquenta por cento) mais urn de seus membros;

11 -em segunda chamada,  poderao ter inicio ap6s decurso de tempo de

espera considerado suficiente pelos membros presentes.

Art. 7° As decis6es do Conselho Municipal de Politicas Culturais -CMPC

serao  tomadas  por  maioria  absoluta  de  votos  dos  membros  presentes,  cabendo  ao

presidente o voto de desempate.

Paragrafo  Unico.   Cada  Conselheiro  tefa  direito  a  urn  Llnico  voto  nas

sess6es plenarias de votaeao, sendo substituido por seu respectivo suplente em caso

de ausencia.
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Art.  8°  0  Conselho  Municipal  de  Politicas  Culturais  -  CMPC,  em  sua

primeira reuniao plenaria por mandato, devera:

I  - eleger,  entre  seus  membros,  a  Secretario  Executivo  e  o  respectivo

suplente que irao compor a Secretaria Executiva do Conselho:

11    -   eleger,    entre    seus    membros,    o   Vice-Presidente,    que    sera

automaticamente nomeado membro do Conselho do  Fundo  Municipal de Cultura e do

Conselho de Administragao da  Fundagao Cultural.

Ill -indicar representantes da sociedade civil com  not6rio conhecimento

e  atuagao  na  area  cultural  para  composigao  do  Conselho  do  Fundo  Municipal  de

Cultura;

IV   -   indicar   representantes   das   comiss6es   setoriais   com    not6rio

conhecimento   e   atuagao    na    area    cultural    para   composieao    do   Conselho   de

Administraeao da  Funda9ao Cultural de Jacarehy "Jose Maria de Abreu";

V - propor a  constituigao  de  Comites  Tematicos Transversais e  novas

Comiss6es Setoriais, se julgar necessario.

Paragrafo  unico.  A posse das  indicag6es previstas  nos  incisos  Ill  e  lv e

a  propositura  indicada  no  inciso  V  somente  se  darao  ap6s  serem  confirmadas  na

segunda  reuniao plenaria do Conselho  Municipal de  Politicas Culturais -CMPC.

Art.   9°  A   Fundagao  Cultural   de  Jacarehy  designara   servidores   para

auxiliarem a Secretaria Executiva do Conselho:

(...)

I  -assessorar o  Conselho Municipal de  Politicas Culturais -CMPC e os

conselheiros no cumprimento de suas obriga¢6es;
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Telefone: (12) 3955-9111 -Fax: (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br

EE



(".)

V   -   organizar   e   mediar   as   reuni6es   do   Conselho,   garantindo   a

observancia da pauta;

Vl -outras fung6es atribuidas pelo Conselho em reuni6es extraordinarias

convocadas para este fim.

Art.10.  A  Fundagao  Cultural  de  Jacarehy  "Jose  Maria  de  Abreu"  deve

garantir   o   funcionamento   do   Conselho   Municipal   de   Politicas   Culturais   -   CMPC,

assegurando-lhe os recursos humanos e materiais necessarios.

CAPITULO V
DAS CONFERENCIAS

Art.11.  0  Conselho  Municipal  de  Politicas  Culturajs  -CMPC,  devera

elaborar e  aprovar o  regimento  interno  da  Confetencia  Municipal  de  Cultura,  no  qual

constarao as regras para organizagao e realizagao da mesma.

(...)

§  40  A  Confefencia  Municipal  de  Cultura  -CMC  sera  realizada  a  cada

dois anos, coincidindo com o final do mandato dos membros do Conselho Municipal de

Politicas Culturais -CMPC.

§5°   Na   Conferencia   Municipal   de   Cultura   serao   eleitos   os   novos

conselheiros, entre os pares de cada segmento, de acordo com as regras previstas no

Regimento lnterno da Confefencia.

§6°  0  conselheiro  devera  comprovar  hist6rico  de  atuagao  e  not6rio

conhecimento no respectivo segmento.
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CAPITULO VI

DAS DISPOSICOES GERAIS

Art.12. 0 Conselho elaborafa o seu  Regimento  lnterno, a ser submetido

a apreciagao da Presidencia da Fundaeao Cultural de Jacarehy "Jos6 Maria de Abreu".

Art. 20 Esta  Lei entra em vigor na data de sua  publicagao.

Gabinete do  Prefeito,14 de novembro de 2019.

lzAIAS JOSE  DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Pra¢a dos Tres Poderes,  73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa  Egfegia  Casa  Legislativa,   o

incluso  Projeto de  Lei, que altera a  Lei  n° 5.736,  de 06 de dezembro de 2012,  que  institui o

Conselho Municipal de Politica Cultural -CMPC de Jacarei.

0   presente   Projeto  de   Lei   visa   a   atualizar  a   normatizaeao  do   Conselho

Municipal de  Politicas Culturais e a atender as demandas dos diversos segmentos culturais

do   Municipio,   ampliando   a   atuagao   do   CMPC   na   promogao   da   cidadania   cultural   e

aprimorando as politicas ptlblicas locais voltadas ao setor cultural.

A   propositura   reafirma   o   cafater  propositivo,   consultivo   e  fiscalizador  do

Conselho  Municipal  de  Politicas  Culturais,  atrjbuindo-lhe  novas  competencias,  voltadas  a

promogao de ag6es e projetos estruturais do setor cultural, e a atuaeao junto a outros 6rgaos

do  segmento  cultural  para  implementagao  do  Sistema  Municipal  de  Cultura  e  do  Plano

Municipal de  Cultura.

Outrossim,   a   propositura   legislativa   estreita   a   relagao   entre   o   Conselho

Municipal  de  Politicas  Culturais  e  outras  importantes  estruturas juridicas  e  administrativas

de  cultura  no  Municipio,  destacando-se  o  Conselho  de  Defesa  do  Patrim6nio  Cultural  do

Municipio   (CODEPAC),   o   Conselho   do   Fundo   Municipal   de   Cultura   e   o   Conselho   de

Administracao da  Fundagao  Cultural,  a  fim  de viabilizar o  cumprimento do  Plano  Municipal

de Cultura e de outras legislag6es municipais.

A ampliaeao do nilmero de membros para  16 (dezesseis), por sua vez, visa a

atender reivindicagao recorrente dos setores culturais desde a criagao do CMPC, em 2012,

sendo pauta frequente das  reuni6es do setor cultural realizadas no Municipio.f-
Praga dos Ties Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP
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Dentre as  alterae6es das  cadeiras de  representaeao  no CMPC  e  importante

destacar   que,   nas   vagas   destinadas   ao   Setor   Ptiblico,   algumas   Secretarias   foram

substituidas por questao de relevancia na area cultural, sendo que a Secretaria de Esportes

e  Recreagao  e a  Secretaria  de Assistencia  Social estao constantemente  relacionadas  aos

projetos e atividades culturais do Municipio, de modo que a participagao de ambas no CMPC

6 imprescindivel.

Os segmentos  `Capoeira'  e  `Artes e Culturas  Urbanas'  pleiteiam  desde 2017

suas respectivas representag6es no CMPC, e a inclusao foi realizada pelo projeto de lei, haja

vista  que  ambas  sao  manifestag6es  amplas  e  diversas,   que  abrangem  express6es  e

linguagens transversais -mtlsica,  danga,  literatura e outras vinculadas a esteticas pr6prias

de suas culturas. Esses segmentos tom reconhecimento de atuaeao hist6rica na cidade com

projegao e visibilidade para al6m do Municipio e do Estado.

Por  fim,   ressalta-se  que  este   Projeto  de   Lei   possui   s6lido  escopo   legal,

conforme  disp6em  o  art.  30,  inciso  I,  e  o  art.  216-A,  §  2°,  inciso  11,  ambos  da  Constituigao

Federal, art. 60 e art. 61, incisos I e Vl, da Lei n° 2.761  de 31  de margo de 1990,  Lei Organica

do  Municipio de Jacarei.

Justificado nestes termos, a fim de que a proposta possa alcanear plenamente

os seus objetivos, encaminhamos o Projeto de Lei para apreciagao e aprovaeao dessa Casa

Legislativa,

Gabinete do  Prefeito,14 de  novembro de 2019.

c-\\T'\`ulJOSEDESANTANA

PREFEITO DO  MUNIcipIO DE JACAREi
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CAMARA MUNICIPAL DH JACAR
PALACI0 DA LIBERDADE

LEI    N°    5.736/2012

Institui  o  Conselho  Municipal  de  Politica  Cultural  -
CMPC de Jacarei.

0   PREFEITO   DO   MUNIciplo   DE   JACAREl,   USANDO

DAS  ATRIBUIQOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR

LEI,  FAZ SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU

E  ELE SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE LEI:

CApiTULO I

DA FINALIDADE BASICA DO CONSELHO

Art.   1°     Fica   instituido   o   Conselho   Municipal  de   Politica

Cultural  -   CMPC,   6rgao  de   carater  consultivo   do   Poder   Execiltivo,   vinculado   a

Fundagao Cultural de Jacarehy "Jose Maria de Abreu".

Art.  2°   0 Conselho Municipal de Politica Cultural -CMPC,

6rgao  colegiado,  com  composieao  paritaria  entre  o  Poder  Ptlblico  e  Sociedade  Civil,

auxilia  na  elaboragao,  execugao  e fiscalizaeao  da  politica  cultural  do  Municipio,  e se

fundamenta  no  principio  da  transparencia  e  da  democratizagao  da  gesfao  cultural

constituindo-se em instancia permanente de intervengao qualificada da sociedade civil

na formulagao de politicas de cultura.

CApiTULO 11

DAS COMPETENCIAS DO CONSELHO
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CAMARA MUNICIPAL DE JACARE
PALACIO DA LIBERDADE

Art.   3°      Sao   competencias   do   Conselho   Municipal   de

LEI N° 5.736/2012 -Fls. 02

Politica Cultural -CMPC:

I   -   acompanhar   a   aplicagao   dos   recursos   do   Fundo

Municipal de Cultura;

11  -  colaborar  na  articulagao  das  a96es  dos  organismos

pLiblicos e privados na area cultural;

Ill  -  propor  ao  Poder  Executivo  elaboragao  de  normas  e

diretrizes de financiamento de projetos;

lv  -  propor  e  analisar  politicas  de  geragao,  captagao  e

alocagao de recursos para o setor cultural;

V   -   opinar   sobre   todos   os   assuntos   que   lhe   forem

remetidos relativos as ag6es culturais do Municipio;

Vl - estimular a  democratizagao  e  a  descentralizagao  das

atividades de  producao e difusao culturais  no  municipio,  visando garantir a cidadania

cultural como direito de acesso e fruigao dos bens culturais,  de produgao cultural e de

preservagao da mem6ria hist6rica,  social,  politica e artistica;

VII   -  sugerir,   discutir  e  dar  parecer  sabre   projetos   que

digam  respeito: a produgao,  ao acesso e a difusao cultural:  a mem6ria social,  politica,

artistica e cultural de Jacarei;
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CAMARA MUNICIPAL DE JACARHi
PALACI0 DA LIBERDADE

LEI N° 5.736/2012 -Fls. 03

VIII   -  colaborar  para   o  estudo  e  o   aperfeigoamento  da

legislagao sobre:

a) politica cultural, em ambito municipal, estadual e federal;

b)      politica      de      organizaeao      e     funcionamento      da

comunicacao cultural no Municipjo de Jacarei.

CAPITULO Ill

DA COMPOSICAO DO CONSELHO

Art.  4°   0  Conselho  Municipal  de  Politica  Cultural  - CMPC

e formado  por  14  (catorze)  membros titulares  representantes  do  Poder Publico e da

Sociedade Civil organizada, com a seguinte composigao:

I -membros representantes do Poder Pdblico:

a)    01     (urn)    representante    da    Fundaeao    Cultural    de

Jacarehy "Jos6 Maria de Abreu";

b) 01  (urn) representante do Gabinete do Prefeito;

c) 01  (urn) representante da Secretaria de Meio Ambiente;

d)       01       (urn)       representante       da       Secretaria       de

Desenvolvimento Econ6mico;

e)  01   (urn)  representante  da  Secretaria  de  Comunicagao

Social;
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f)    01    (urn)    representante    da    Secretaria    Municipal    de

g) 01  (urn) representante da Camara Municipal de Jacarei.
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Educagao;

11  -  7  (sete)  membros  representantes  da  Sociedade  Civil,

dos seguintes segmentos culturais de Jacarei:

a) Aries Cenicas -Teatro, Danea, Opera e Circo;

b)  02  (dois)  membros  representantes  das  Artes  Visuais  -

Artes   Plasticas:   Desenho,    Pintura,   Escultura,   Gravura,   Performance;   Fotografia;

Design;

c)  Mdsica;

d)  Literatura;

e) Cinema, Video e Multimidia;

f)  Folclore  e  cultura  popular,  artesanato,   arte  aplicada  e

outras manifestae6es culturais.

§   1°     A  cada   membro  titular  do   Conselho  Municipal  de

Politica Cultural -CMPC correspondera urn suplente.

§ 2°   Os  membros titulares  e  suplentes  representantes do

Poder   Pdblico   serao   designados   pelo   respectivo   6rgao   e   os   representantes   da

Sociedade Civil serao eleitos em encontro convocado para este fim.

§  3°    0  Presidente  da  Fundaeao  Cultural  de  Jacarehy  e
membro nato do Conselho e sera seu Presidente.
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§  4°    Nenhum  membro  representante  da  Sociedade  Civil,

titular ou  suplente,  podefa  ser detentor de  cargo  em  comissao ou fungao  de  confianga

vinculada ao Poder Executivo do Municipio.

§  5°    0  mandato  dos  membros  do  Conselho  sera  de  02

(dois) anos, permitida uma Linica recondueao de sua totalidade.

§  6°    Os  membros  titulares  e  suplentes  serao  nomeados

pelo Prefeito por meio de decreto.

Art.  5°    0  CMPC  reger-se-a,  no  que  se  refere  aos  seus

membros, pelas seguintes disposie6es:

I  - o  exercicio  da fungao  de  membro  Conselheiro  nao  sera

remunerado, sendo considerado serviap ptlblico relevante prestado ao Municipio;

11 -os membros poderao ser substituidos,  a qualquer tempo,

mediante   solicitagao   da   entidade   ou    autoridade   responsavel   por   sua   indicaeao,

apresentada ao Chefe do Executjvo Municipal.

CAPITULO IV

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

Art.  6°   0  Conselho  Municipal de  Politica  Cultural - CMPC

reunir-se-a em reuni6es ordinarias e extraordinarias.

§ 1°  As reuni6es ordinarias dar-se-ao uma vez por mes;
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§   2°       As    reuni6es   extraordinarias   dar-se-ao    quando

convocadas especificamente para este tim:

I -pelo Presidente do Conselho;

11 -por 2/3 (dois tergos) de seus membros.

§  3°    As  reuni6es  tefao  infoio  com  o  quorum  minimo  de

50°/o (cinquenta por cento) mais urn de seus membros.

Art.  7°    As  decis6es  do  Conselho  Municipal  de  Cultura  -

CMPC serao tomadas por maioria  absoluta de votos de seus membros,  a excegao das

situag6es  que  exijam  qu6rum  qualificado,  de  acordo  com  o  regimento  interno,  cabendo

ao presidente o voto de desempate.

Pafagrafo   dnico.     Cada   Conselheiro  tera  direito  a  urn

tlnico voto nas sess6es plenarias.

Art.  8°   0  Conselho  Municipal de  Cultura  - CMPC,  em  sua

primejra reunjao plenaria, devefa:

I   -  eleger  entre  seus   membros   urn  secretario-geral  e  o

11 -eleger entre seus membros urn 10 Vice-presidente;

Ill  -  eleger  entre  seus  membros  03  (tres)  coordenadores

lv -iniciar a elaboraeao do seu Regimento lnterno;

respectivo suplente;

adjuntos;
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V     -     constituir     as     Comiss6es     setoriais     que    julgar
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necessarjas;

Art.   9°      A   Fundaeao   Cultural   de   Jacarehy   designafa

diretoria,   departamento,   ou   grupo   de   funcionarios   que   respondera   pela   Secretaria

Executiva do Conselho.

§ 1°  i de competencia da Secretaria Executiva:

I  -  assessorar  o  Conselho  Municipal  de  Politica  Cultural  -

CMPC e os conselheiros no cumprimento de suas obrigag6es;

11  -  preparar  e  distribuir  aos  conselheiros  as  pautas  das

Ill -secretariar e redigir as atas das reuni6es;

reuni6es do Conselho;

lv   -   divulgar   o    calendario    de    reuni6es    ordinarias   e

convocar os conselheiros para as reuni6es extraordinarias, observando o disposto nesta

Lei;

V -outras fung6es atribuidas pelo Conselho.

§   2°       0   Secretario   Executivo,    que   respondefa   pela
Secretaria Executiva, sera indicado pela Fundaeao Cultural de Jacarehy,  dentre urn dos

seus  integrantes.
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Art.10.   A  Fundagao  Cultural  de Jacarehy "Jose  Maria  de

Abreu"   deve  garantir  o  funcionamento  do  Conselho   Municipal  de   Politica  Cultural  -

CMPC, assegurando-lhe recursos humanos e materiais necessarios.

CApiTULO V

DAS DISPOSIC6ES GERAIS

Art.11.   0 Conselho  Municipal de Politica Cultural -CMPC,

devera  realizar a  Conferencia  Municipal  de  Cultiira  - CMC,  de acordo  com  as diretrizes

do Mini§terio da Cultura -Minc.

§  1°    A  Fundagao  Cultural  de  Jacarehy  "Jos6  Maria  de

Abreu" garantira recursos humanos e materiais necessarios a realizaeao da Conferencia

Municipal de Cultura.

§  2°    Na  Conferencia  Municipal  de  Cultura  -  CMC  serao

eleitos os novos conselheiros de que trata o art. 4°,  inciso 11, § 2° desta Lei.

§  3°   A  Confetencia  Municipal  de  Cultura  -  CMC  discutjra

os rumos da politica cultural do Municipio.

§  4°   A  Conferencia  Municipal  de  Cultura    -  CMC  realizar-

se-a a  cada dois anos,  coincidindo com  o final do mandate dos membros do Conselho

Municipal de  Politica  Cultural -CMPC.

Art.12.   0 Conselho elaborafa o seu Regimento lnterno, a

ser  submetido  a  apreciagao  da  Presidencia  da  Fundagao  Cultural  de  Jacarehy  "Jose

Maria de Abreu" e aprovado mediante decreto.
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Art.13.   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREl,  06  DE  DEZEMBRO  DE 2012.

HAMILTON  RIBEIRO MOTA

Prefeito Municipal

AUTOR DO PROJETO:  PREFEITO MUNICIPAL HAMILTON RIBEIRO MOTA.

AUTOR DA EMENDA: VEREADOR ADRIANO DA 6TICA.
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