
Decreto no. 50.941, de 5 de julho de 2006, passa a ter a seguinte redação: 
 

 
SEÇÃO VIII 

 
Do Conselho Estadual de Cultura 

 
Artigo 17 – O Conselho Estadual de Cultura tem a seguinte estrutura: 
 
I – Corpo Consultivo 
 
II – Câmaras Setoriais; 
 
III – Núcleo de Apoio Administrativo. 
 

CAPÍTULO I 
 

Do Conselho Estadual de Cultura 
 

SEÇÃO I 
 

Dos Objetivos 
 

Artigo 123 – O Conselho Estadual de Cultura, órgão consultivo da Secretaria 
da Cultura, tem por objetivo opinar sobre os assuntos relativos à política 
cultural do Estado que lhe forem submetidos. 
 

SEÇÃO II 
 

Do Corpo Consultivo 
 
Artigo 124 – O Conselho Estadual de Cultura é constituído pelos seguintes 
membros: 
 
I – o Secretário da Cultura, que será seu Presidente; 
 
II – o Secretário Adjunto, que será seu Vice-Presidente; 
 
III – 1 (um) representante da Secretaria da Cultura, designado pelo Secretário 
da Cultura; 
 
IV – 1 (um) titular e seu suplente, representando cada uma das Câmaras 
Setoriais; 

 
§ 1º - Os membros de que trata este artigo e seus suplentes serão 
designados pelo Governador do Estado para um mandato de 2 (dois) anos, 
renovável uma única vez. 
 
§ 2° - Na hipótese de vacância antes do término do mandato, far-se-á nova 
designação para o período restante. 



 
§ 3º - As funções de membro do Conselho Estadual de Cultura não serão 
remuneradas, mas consideradas como serviço público relevante. 
 
Artigo 125 – O Conselho Estadual de Cultura tem as seguintes atribuições: 
 
I – opinar sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo Secretário da 
Cultura; 
 
II – emitir pareceres sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo 
Secretário da Cultura ou pelos Coordenadores das Unidades da Secretaria; 
 
III – manifestar-se sobre os assuntos oriundos das Câmaras Setoriais ou 
que por elas tenha transitado. 
 
Artigo 126 - O Secretário da Cultura disciplinará, mediante resolução, o 
funcionamento do Conselho Estadual de Cultura. 
 

SEÇÃO III 
 

Das Câmaras Setoriais 
 

Artigo 127 – As Câmaras Setoriais são constituídas por representantes da 
sociedade civil, com notória expressão no campo das artes ou das ciências 
humanas, e de entidades relacionadas com o respectivo setor artístico-
cultural, de reconhecida capacidade e idoneidade, bem como notória 
especialização, designados pelo Secretário da Cultura. 
 
Parágrafo único – A definição e a instalação de Câmaras Setoriais são de 
competência exclusiva do Secretário, de acordo com suas necessidades, 
dentro das atividades finalísticas da Pasta, através de resoluções. 
 
Artigo 128 – Cada Câmara Setorial será composta por 7 (sete) membros e 
será presidida pelo Secretário da Cultura. Os demais 6 (seis) membros 
serão indicados pelo Secretário de Cultura dentre representantes da 
sociedade civil, com notória expressão no campo das artes ou das ciências 
humanas, e de entidades relacionadas com o respectivo setor artístico-
cultural, de reconhecida capacidade e idoneidade, bem como notória 
especialização. 
 
§ 1º - O mandato dos membros de cada Câmara é de até 2 (dois) anos, 
renovável uma só vez. 
 
§ 2º - No caso de vacância em data anterior à do término do mandato de 
membro de Câmara Setorial, caberá ao substituto designado pelo 
Secretário da Cultura exercê-lo pelo período restante. 
 
§ 3º - As funções de membro de Câmara Setorial não são remuneradas, 
mas são consideradas como de serviço público relevante. 
 



Artigo 129 – As Câmaras Setoriais têm a atribuição de prover suporte 
técnico para as decisões do Conselho Estadual de Cultura, nas suas áreas 
específicas. 
 
Artigo 130 – As Câmaras Setoriais têm as seguintes atribuições: 
 
I – atuar como corpo consultivo dos Coordenadores das Unidades de 
Atividades da Secretaria ou do Secretário de Cultura; 
 
II – propor à Assessoria Técnica estudos compreendidos no âmbito de sua 
competência. 
 
Artigo 131 – Compete ao Presidente das Câmaras Setoriais convocar e 
dirigir as reuniões dos respectivos Conselhos. 
 
Artigo 132 – As Câmaras Setoriais reunir-se-ão periodicamente, de acordo 
com o calendário aprovado previamente. 
 
Parágrafo único – As Câmaras Setoriais reunir-se-ão extraordinariamente 
mediante convocação de seu Presidente. 
 
Artigo 133 – A aprovação de pareceres, diretrizes ou quaisquer outras 
decisões serão tomadas pela maioria dos membros. 
 

SEÇÃO IV 
 

Das Competências do Presidente do Conselho Estadual de Cultura 
 

Artigo 134 – Ao Presidente do Conselho Estadual de Cultura compete 
convocar e dirigir as reuniões do Conselho, de acordo com pauta 
estabelecida na reunião anterior. 
 
Parágrafo único – As decisões das Câmaras Setoriais serão tomadas pela 
maioria dos membros, cabendo ao Presidente o voto de qualidade. 
 
 
 


