
PREFEITURA DO MÜNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76^1^1/0001-70

PROJETO DE LEI N° 190/18

Data: 22/03/2018

SÚMULA: Dá nova redação ao parágrafo § 3° do art. 13° da

Lei Municipal n° 072/14.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de

Comélio Procópio, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte,

LEI:

Art, O parágrafo § 3° do art. 13° da Lei Municipal n° 072/14

passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 13'

§1"-

§2"-

§3°- aos membros da Comissão de Análise de Projetos Culturais
(CAPC) é vedado:

a) apresentar projeto no qual seja beneficiário direta ou
indiretamente;

b) ser parte de entidade ou órgão proponente;

c) ser beneficiário de pecúnia por serviços prestados, com
recursos do FMC."
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Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação,
revogando-se as disposições em contrám

de março de 2018.

laudic^Trombiiu ernardo

MunicípioProcurador GeraLdb
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PROJETO DE LEI n° 190/18

Exposição de Motivos

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Visa o presente projeto alterar a redação do parágrafo § 3° do art. 13° da

Lei Municipal n° 072/14 que criou o Sistema Municipal de Cultura — SIMCULTURA.

Tal alteração torna possível a participação como conselheiros os membros

de direção de entidades de caráter cultural inscritas no Conselho de Cultura, sem que isso altere em

absoluto, a impossibilidade de beneficio próprio de eventual subvenção ou recurso público,
permanecendo a vedação prevista no texto anterior, somente para membros da (COMISSÃO DE
ANÁLISE DE PROJETOS CULTURAIS), que não poderão ter vínculo com entidade ou órgão
proponente.

Assim, como taj sby tomam necessárias para a melhor
efetividade da legislação ora em questão, cq ia apmvação unânime.

Ateifciasament

José^ahfiouche
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GORNÉLIO PROCÓPIO
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Data: 21/03/2018

Número do processo: 0003660/2018

Número do processo: 0003660/2018

Sollcitapão:

Número do documento:

Requerente:

Beneficiário:

Endereço;

Complemento:

Loteamento:

Telefone: (43)3904-1110

37 - MEMORANDO.

83864 - SECRETARIA DE CULTURA

Rua QUINZE DE NOVEMBRO N® 400 - 86300-000

Condomínio:

Número único: 768.68A.E9J-72

Número do protocolo: 68376

CPF/CNPJ do requerente:

CPF/CNPJ do beneficiário:

Bairro: CENTRO

Município: Cornéiio Procópio - PR

Notificado por: E-mail

Local da protocolização: 005.012.001 - Setor de Protocolo

Localização atual: 005.012.001 - Setor de Protocolo

Org. de destino:

Protocolado por: Protocolol.pmcp

Situação: Não analisado

Protocolado em: 21/03/2018 10:02 Pn

Súmula: MEMORANDO N" 114/2018

Protocolol.pmcp

Não analisado

21/03/2018 10:0221/03/2018 10:02 Pre

Atualmente com: Protocolol.pmcp

Em trâmite: Não Procedência: interna Prioridade: Normal

Observação:

visto para: Concluido em:

MEMORANDO N° 114/2018

REFERENTE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ART. 13 (EM ANEXO)

GABINETE

Ipíócolol.pmcp
mtocolado por)

SECRETARIA DE CULTURA

(Requerente)

Hora: 10:02:14



CORnÉLIolÍÍ>PROCOPIO
PREFEITURA

Cornéiio Procópio^ 19 de março de 2018.

Memorando n®: 114/2018

DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE CORNÉLIO
PROCÓPIO E SECRETARIA DE CULTURA.

A/C

limo. Sr. Prefeito Municipal
Amin José Hannouche

Tendo em vista as dificuldades observadas na condução dos
trabalhos do CMPC e da dificuldade no processo de escolha, eleição
manutenção do quadro de conselheiros, o CMPC em Assembléia Ordinária
realizada em 13/03/2017, teve como deliberação, oficiar o Prefeito Municipal de
Cornéiio Procópio, para que, em caráter de urgência, através dos mecanismos
legais, propor junto à Câmara de Vereadores do Município de Cornéiio
Procópio a alteração do Art. 13 da Lei 072/2014, conforme abaixo: Tal
alteração torna possível a participação como conselheiros os membros de
direção de entidades de caráter cultural inscritas no Conselho de Cultura, sem
que isso altere em absoluto , a impossibilidade de benefício próprio de eventual
subvenção ou recurso público, permanecendo a vedação prevista no texto
anterior, somente para membros da (COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS
CULTURAIS ), que não poderão ter vínculo com entidade ou órgão proponente

Alteração do parágrafo 3° do Artigo 13 que passa a vigorar com o seguinte
texto:

Art. 13 - Para avaliação de Projeto Independente (PI), caberá
o CMPC criar Comissão para Análise de Projetos Culturais
(CAPC), independente e autônoma, composta por cinco
membros titulares e cinco suplentes, de reconhecida
idoneidade e expressão cultural.
§ 1° - a composição da Comissão de Análise de Projetos
Culturais (CAPC) será definida por ato expedido pelo CMPC,
e terá mandato de dois anos, permitida recondução.



§ 2° - os trabalhos realizados pelos membros da CAPC são
reconhecidos de utilidade pública, e não lhe serão devidas
quaisquer remunerações pelos serviços desenvolvidos.
§ 3° - aos membros da Comissão de Análise de Projetos
Culturais (CAPC) é vedado:
a) apresentar projeto no qual seja beneficiário direta ou indiretamente;
b) ser parte de entidade ou órgão proponente;
c) ser beneficiário de pecúnia por serviços prestados,
com recursos do FMC.

Atenciosamente,

Ivanir Aparecida Santos Souza
Presidente em Exercício

[sorTRÕBéSo Gatücci
Secretaria de Cultura


