
Ato de Regulamento das Eleições do Conselho Municipal de Política Cultural n° 01, de
de Agosto de 2021

A Comissão Organizadora da eleição do Conselho Municipal de Cultura, nomeada pela
Portaria nº 1981 de 27 de Julho de 2021 em conformidade com a Lei Municipal nº 2693, de
04 de Maio de 2012, que instituiu o Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC, define
através do presente Ato o Regulamento Eleitoral para a eleição dos conselheiros
representantes da sociedade civil, correspondente ao biênio 2021/2023, para o CMPC.

Do Calendário Processo Eleitoral

DATA DESCRIÇÃO

27/07/2021 Portaria nº 1981 de nomeação da Comissão Eleitoral.

16/08/2021 à
20/08/2021

Período de Inscrição.

24/08/2021 à
25/08/2021

Análise das inscrições pela Comissão Eleitoral

27/08/2021 Publicação  da Lista de  inscritos

30/08/2021 à
31/08/2021

Prazo para apresentação de recursos

01/09/2021 à
02/09/2021

Análise dos recursos pela Comissão Eleitoral

08/09/2021 Publicação da Lista Final dos Inscritos

08/09/2021 Divulgação do material de campanha

17/09/2021 Data final período eleitoral e Reunião aberta

19/09/2021 Eleição e contagem dos votos

21/09/2021 Publicação resultado das eleições

22/09/2021 à
23/09/2021

Prazo para recursos

27/09/2021 Publicação resultado da análise dos recursos

27/09/2021 Publicação composição final do Conselho

CAPÍTULO I



DO OBJETIVO

Art. 1º Este regulamento estabelece os critérios a serem observados durante o processo de
votação para eleição de membros representantes da sociedade civil, do Conselho
Municipal de Política Cultural - CMPC de acordo com a lei nº 2693, de 04 de Maio de 2012.

Art. 2º As eleições serão realizadas para a escolha de 16 (dezesseis) membros da
sociedade civil, entre titulares e respectivos suplentes, com a seguinte composição:

01 (um) representante titular dos Pontos de Cultura e respectivo suplente;
01(um) representante titular de Manifestações e Expressões Culturais de Rua e respectivo
suplente;
01 (um) representante titular de Artes Cênicas e respectivo suplente;
01 (um) representante titular da Música e respectivo suplente;
01 (um) representante titular da Cultura Digital, Artes Visuais e Audiovisual e respectivo
suplente;
01 (um) representante titular da Área de Livros, Leitura e Literatura e respectivo suplente;
01 (um) representante titular da Economia da Cultura e respectivo suplente;
01 (um) representante titular do Patrimônio Cultural Material e Imaterial e respectivo
suplente.

§ 1º Os membros titulares e suplentes representantes do Poder Público serão designados
pelos respectivos órgãos e os representantes da sociedade civil serão eleitos conforme
Regimento.

CAPÍTULO II

DA INSCRIÇÃO

Art. 3º O período de inscrição será das 08 horas do dia 16 de Agosto de 2021 às 23h59
minutos do dia 20 de Agosto de 2021.

Art. 4º As inscrições serão recebidas através do sítio
http://mapadacultura.hortolandia.sp.gov.br/, e os documentos solicitados anexados na
mesma plataforma.

Art. 5º O candidato para representante dos segmentos culturais deverá:

I. Ter idade igual ou maior de 18 anos no dia da eleição;
II. Atuar no segmento cultural pleiteado pelo mínimo de 2 anos;
III. Ter concluído sua inscrição conforme as instruções disponibilizadas no site
http://mapadacultura.hortolandia.sp.gov.br/, anexando cópias de RG, CPF, Comprovante de
Residência e Portfólio ou auto-declaração.
IV. Residir no Município de Hortolândia há pelo menos 2 (dois) anos;
V. Caso o candidato prefira fazer a inscrição de forma presencial, deverá levar a
documentação e ficha de inscrição preenchida e assinada, na Secretaria Municipal de

http://mapadacultura.hortolandia.sp.gov.br/
http://mapadacultura.hortolandia.sp.gov.br/


Cultura - Rua: Graciliano Ramos, 280 - Jardim Amanda/ Hortolândia - com os
documentos anteriormente descritos.
VI. O parágrafo V está condicionado aos protocolos sanitários vigentes.
VII. Junto com a ficha de inscrição, o candidato indicará em local próprio na ficha de
inscrição, que não ocupa cargo na administração pública, direta ou indireta, do município de
Hortolândia.
VIII.Cada candidato só poderá se inscrever para uma área, nos termos do artigo acima,
sendo vedada a alteração após a divulgação da lista final das candidaturas habilitadas.

Art.6º O eleitor deverá:
I. Ter idade igual ou maior de 16 anos no dia da eleição;
II. Ser morador do Município de Hortolândia.
III. Apresentar no dia da eleição RG e Comprovante de Residência no Município de
Hortolândia;

Art 7º Das comprovações :

I. Para comprovar residência no município o candidato deverá apresentar no ato da
inscrição, comprovante de residência no Município, caso o comprovante não esteja em
nome do candidato, apresentar também, declaração assinada pelo proprietário (um
comprovante com mais de 12 meses e um comprovante atual;
II. O eleitor, deverá apresentar no dia da eleição, comprovante de residência no Município
ou declaração assinada pelo proprietário de que reside no endereço acompanhada do
comprovante;
III. Para comprovar atuação no segmento, o candidato poderá apresentar excepcionalmente
devido a pandemia mundial do SARS-CoV-2 / Covid-19, comprovação de atuação dos
diversos segmentos culturais (portfólio) de 2 anos anteriores ao início da pandemia.
IV. Para comprovar atuação nos segmentos culturais, o candidato pode apresentar
informações como as seguintes:

- Links de vídeos de trabalhos em plataforma online;
- Flyers, folhetos de shows, peças, mostras,etc;
- Gravação pessoal de apresentações ao público;
- Fotografias datadas da atuação; Reportagens, entrevistas em jornais e ou rede de

teledifusão;
- Declaração da realização de atividade cultural emitida pelos organizadores e

assinada pelo cedente do espaço, além de fotografias que comprovem a existência
da referida atividade.

- Outras comprovações que julgar pertinentes.

CAPÍTULO III

DA ELEIÇÃO

Art. 8º O processo de eleição dos Conselheiros representantes da Sociedade Civil será
coordenado pela Comissão Organizadora da eleição do Conselho Municipal de
Cultura, designada para este fim com as seguintes atribuições :



I. Coordenar todas as atividades relativas ao processo eleitoral disciplinado por este Ato;
II. Analisar e decidir sobre o deferimento ou indeferimento dos pedidos de inscrição no
processo eleitoral, observadas as regras do Capítulo II deste Ato
III. Validar o voto dos eleitores;
IV. Julgar os recursos e impugnações sobre o processo eleitoral;
V. Enviar para a Secretaria de Cultura o resultado e impugnações sobre o processo
eleitoral;
VI. Enviar o resultado da eleição à Secretaria de Cultura para homologação;
VII. Realizar diligências para averiguação dos documentos e dados informados pelos
candidatos e eleitores.

Art. 9º O Processo Eleitoral para composição do Conselho Municipal de Política Cultural de
Hortolândia se realizará por eleição direta e voto secreto,mediante preenchimento de cédula
eleitoral geral com todos os segmentos, e seu depósito em urna.

§ 1º A eleição ocorrerá no dia 19 de Setembro de 2021, das 09:00 horas às 13:00 horas,
nas regiões do Jardim Rosolém, região do Jardim Amanda, região Central e do Vila Real.
§ 2º - Os locais de votação serão amplamente divulgados a partir do dia 11 de Setembro de
2021 nas mídias oficiais da Secretaria Municipal de Cultura e oficiais da prefeitura de
Hortolândia.
§ 3º - Os candidatos terão a oportunidade de se apresentar por meio de um vídeo de até 2
minutos, que será postado no sítio http://mapadacultura.hortolandia.sp.gov.br/ , no dia 08 de
Setembro de 2021, além das mídias sociais da Secretaria de Cultura, onde poderão
defender os seus posicionamentos e sua candidatura ao posto de conselheiro municipal de
cultura.
§ 4º - A campanha deverá ser encerrada, com a ocultação dos vídeos e mensagens após
as 22:00 horas do dia 18 de Setembro de 2021, quando se dará o fim da propaganda
eleitoral. Os candidatos não terão direito a fala no dia da eleição.
§ 5º - Concluída a votação, a Comissão Organizadora da eleição do Conselho Municipal
de Cultura procederá imediatamente à
apuração.
§ 6º - O transcurso das eleições com detalhes sobre número de eleitores, nomes dos eleitos
e circunstâncias em que as eleições ocorreram constarão da Ata da Eleição, inclusive
quantitativo de votos obtidos por cada um dos candidatos, abstenções, votos nulos e
brancos, se houver.
§ 7º - Serão considerados eleitos, na condição de titulares, os candidatos mais votados em
cada segmento cultural de representação e, na condição de suplentes, aquele que for o
segundo mais votado.
§ 8º - Em caso de empate em qualquer dos segmentos culturais, a comissão efetuará
sorteio público entre os empatados.
§ 9º Os eleitos tomarão posse após nomeação através de Portaria expedida pelo Chefe do
Executivo Municipal.

Art. 10 DOS RECURSOS

Os candidatos terão o prazo de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos, a partir da
data da publicidade da lista dos eleitos.

http://mapadacultura.hortolandia.sp.gov.br/


§ 1º - A Comissão Organizadora da eleição do Conselho Municipal de Cultura
apreciará e publicará o resultado dos recursos interpostos em até 02 (dois) dias úteis após o
fim do prazo para interposição.

Art. 11  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

§1º. Os recursos serão representados online no sítio
http://mapadacultura.hortolandia.sp.gov.br/ nas datas indicadas neste Ato.
§ 2º Não sendo preenchidas as vagas destinadas à sociedade civil, o CMPC será
empossado, e posteriormente convocará novas eleições para a completar a composição.
§ 3º Na hipótese de desistência do conselheiro titular eleito, a vaga será preenchida pelo
respectivo suplente, devendo haver nova eleição se a desistência for tanto do titular quanto
do suplente.
§ 4º As situações que não forem reguladas por este Ato, bem como pelas demais normas
aplicáveis à composição do CMPC, serão objeto de deliberação da Comissão
Organizadora da eleição do Conselho Municipal de Cultura , que é soberana para
dirimir toda e qualquer questão.
§ 5º Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora da eleição do
Conselho Municipal de Cultura.
§ 6º A Comissão Eleitoral referida neste Regulamento se dissolverá imediatamente após a
posse dos eleitos.
§ 7º Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Cultura de Hortolândia
pelo telefone: (19) 3965 1400 – Ramal 7514 / 7503, e pelos e-mails
formacaoeoficinas.smc@hortolandia.sp.gov.br e cultura@hortolandia.sp.gov.br.

Para que todos tenham conhecimento, a Comissão torna público este Ato.

CLEUZER MARQUES DE LIMA (John Lennon)
Presidente da Comissão Organizadora da eleição do Conselho Municipal de Cultura
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