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SUMULA: ``ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL N°

1.499/2006, E DA 0UTRAS PROVIDENCIAS''.

AUTORIA: Executivo Municipal

A CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, Estado de

Nato Grosso, no uso de suas atribui96es legais, aprovou
e eu, ASIEL BEZERRA DE ARAUJO, Prefeito Municipal,

sanciono a seguinte Lei,

Art.1°-

Altera o artigo 2° da Lei Municipal n° 1.499/2006, que passafa a ter a
seguinte redaeao:

Art. 2° -0 Conselho Municipal de Cultura sera formado por 14 (catorze)
titulares com seus respectivos suplentes.

Art. 2° -

Altera o artigo 3° da Lei Municipal n° 1.499/2006, reconduzindo o paragrafo

dnico para §1 a e cria o §2°, que passara a ter a seguinte redaeao:

Art. 3° - A composigao do Conselho Municipal de Cultura se clara por
eleieao de acordo com o estabelecido no regimento interno, de maneira
paritaria, com a seguinte composieao, sendo urn titular e urn suplente por

representagao:
I -Representantes do Poder Publico:
- 01 representante da Secretaria de Esporte, Cultura e Juventude (ou
6rgao equivalente);
-01 representante da Secretaria de Educagao (ou 6rgao equivalente);
-01 representante da Diregao de Turismo (ou 6rgao equivalente);
-01 representante da Direeao de Meio Ambiente (ou 6rgao equivalente);
- 01 representante da Secretaria de Assistencia Social (ou 6rgao
equivalente);

-01 representante do Museu de Hist6ria Natural de Alta Floresta-MT;
-01 representante de lnstituieao de Ensino Superior Publico (com campus

em Alta Floresta-MT)
11 - Dos segmentos da sociedade civil:

-01 representante das aries cenicas (teatro e danga) e circo;
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- 01 representante das aries visuais (performance, escultura, pintura em
tela, fotografia, arte na rua e outros;
-01 representante do audiovisual (cinema, video e cineclubismo);
- 01 representante da cultura tradicional e etnico-cultural (capoeira,
movimento negro, povos indigenas, grupos folcl6ricos e outros);
- 01 representante de humanidade (Iiteratura, bibliotecas comunitarias e
Outros);

- 01 representante da musica;
-01 representante do patrim6nio hist6rico, cultural e artistico.

§1° -A eleieao de que trata este artigo acontecera por convocagao do
Conselho Municipal de Cultura na forma de seu regimento interno, atraves
dos delegados de cada origem (entidade ou segmento) dos indicados
como candidatos.
§2° - lntegram tambem o plenario do Conselho Municipal de Cultura, na
condigao de conselheiros convidados, sem direito a voto, quaisquer
entidades ou pessoas deliberadas pela plenaria.

Art. 3° -

Altera o pafagrafo dnico do artigo 6° da Lei Municipal n° 1.499/2006, que

passara a ter a seguinte redagao:

Pafagrafo tlnico -0 Conselho Municipal de Cultura, atraves de pareceres
da Comissao Tematica Permanente de Patrim6nio, Hist6rico, Artistico,
Cultural e Natural, deliberafa sobre quest6es inerentes a essas areas e
emitira resolu?6es no Municipio de Alta Floresta, cumprindo atribuie6es
estabelecidas em legislagao especifica deste setor (Lei Municipal n.a
1.537/2007).

Art. 4° -

Fica o Executivo autorizado a proceder a reedieao da Lei Municipal n°
1.499/2006.

Art. 5°-

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as
disposie6es em contfario.
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