


Secretaria de Cultura
Assunto: Reunião da Comissão de Eleição do Conselho Municipal de Política Cultural



Pauta

● Apresentação das autoridades 

presentes: John Lennon e Adilson 

Nascimento

● Comissão Eleitoral: Quem pode 

participar? - Possíveis interesses 

impeditivos

● Indicados pelo Setor Público

● O papel da Comissão

● Próximos passos - Cronograma

● Acesse nossas redes sociais e 

confira as novidades do Mapa da 

Cultura



Comissão Eleitoral: Quem vai participar?

Tendo em vista o interesse da população pela retomada do Conselho Municipal 

de Política Cultural, a Secretaria de Cultura entende que:

Pessoas que pretendem se candidatar podem acompanhar os trabalhos - que 

serão abertos - mas não precisam estar nomeados por meio de portaria, 

visando manter a isenção diante do processo eleitoral. 



Comissão Eleitoral: Quem vai participar?

Tendo em vista o interesse da população pela retomada do Conselho Municipal de Política 
Cultural, a Secretaria de Cultura entende que:

● Pessoas que pretendem se candidatar podem acompanhar os trabalhos - que serão 
abertos - mas não precisam estar nomeados por meio de portaria, visando manter a 
isenção diante do processo eleitoral;

● Para participar da COMISSÃO DE ELEIÇÃO a pessoa deve ser: 

residente em Hortolândia ou

atuante por mais de dois anos 

 



Comissão Eleitoral: Quem vai participar?

Indicados da Secretaria de Cultura:

Claudinei Prazeres - Chefia de Gabinete do Prefeito

John Lennon - Secretário Adjunto

Adilson Nascimento - Diretor de Cultura

Marcos Fioravante

Anderson Zotesso

Fabiana Tavares

Luiz Rodrigues

Valmerinda Guilherme

 



Próximos passos

Cronograma 
de reuniões

21/06 

Publicação dos 
nomeados

05/07

Publicação do regimento 
e abertura para inscrições

20/07

Encerra inscrição 
das candidaturas e 
postagem de vídeos 
no mapa

07/08

Realização da eleição

05/08

“Encerra Horário 
eleitoral”



Detalhamento 
Para ser eleitor é necessário preencher cadastro para verificação dos requisitos de idade, 
segmento, atuação etc.

A inscrição do candidato será feita pelo mapa da cultura, constando documentos de 
residência, segmento, comprovação de atuação e vídeo defendendo a candidatura (máx. 90 
seg.); 

O vídeo dos candidatos ficará no mapa da cultura para que os eleitores possam conhecê-lo;

O candidato atuante deverá estar cadastrado no mapeamento cultural

Conforme o regimento do Conselho, a eleição ocorre por segmento, por isso a importância da 
indicação do segmento pelo eleitor e pelo candidato;

A legislação pertinente está na aba Sistema Municipal de Cultura; 

As ações da Comissão de Eleição serão publicadas por meio da aba “informes” do mapa da 
cultura.



Valeu por estar conosco. Estamos juntes!


