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Mensagem n.º 184 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

  Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação dessa colenda casa 

legislativa o projeto de Lei que “Altera a Lei Municipal nº 1.903, de 30 de maio de 2006, que dispõe 

sobre a criação do Conselho Municipal de Cultura e dá outras providências.”. 

  O presente projeto de lei tem por objetivo adequar a composição do Conselho 

Municipal de Cultura à nova Estrutura Administrativa estabelecida pela Lei Municipal nº 3.217, de 20 

de janeiro de 2017. 

  Isso porque, de acordo com a referida Lei, o Departamento de Cultura passou a 

pertencer à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Deste modo, faz-se necessária alteração 

da nomenclatura dos órgãos representativos, bem como do membro nato do Conselho, que deixa 

de ser o Secretário-Geral de Gestão Pública e passa a ser a Secretária Municipal de Educação e 

Cultura.  

Na expectativa de contar com a compreensão e o apoio dos membros desse 

Legislativo Municipal, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

   

  Feliz, 15 de dezembro de 2017. 

 

  Albano José Kunrath, 
  Prefeito Municipal de Feliz. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Leonardo Mayrer 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz 
Nesta  
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PROJETO DE LEI Nº 171/2017. 

 
 

Altera a Lei Municipal nº 1.903, de 30 de 
maio de 2006, que dispõe sobre a criação 
do Conselho Municipal de Cultura e dá 
outras providências. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
e promulga a seguinte Lei: 

 Art. 1º Fica alterado o caput e o parágrafo único do art. 2º da Lei Municipal nº 1.903, de 30 
de maio de 2006, passando a vigorar com a seguinte redação:  

 “Art. 2º O Conselho Municipal de Cultura será constituído de 09 (nove) membros, sendo 01 
representante da Secretaria-Geral de Gestão Pública, 01 Representante da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, 01 representante das escolas estaduais ou particulares, 01 representante da 
classe estudantil-universitário, 03 representantes de entidades culturais, 02 personalidades 
vinculadas à cultura local. 

 Parágrafo único. Com exceção do(a) Secretário(a) Municipal de Educação e Cultura que é 
membro nato do Conselho, os demais membros serão indicados entre seus pares e aprovados pelo 
Prefeito Municipal.” (NR) 

 Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de __________ de 2017.  

 

Albano José Kunrath. 

  

 Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 
Município. 

 Feliz, 15.12.2017. 

 

 _________________________  

 Adalberto Bairros Kruel, 
 Procurador. 


