
Regimento Interno 3ª Conferência Municipal de Cultura da Cidade de 

Hortolândia 2015 

DO TEMA 

ARTIGO 1º – A 3ª Conferência Municipal de Cultura da cidade de Hortolândia, convocada 

por meio dos Atos nº 01 e nº 03 de 22 de abril de 2015, terá como tema “Implantando a 

Política Pública de Cultura”. 

DAS FINALIDADES E OBJETIVOS 

ARTIGO 2º – A 3ª Conferência Municipal de Cultura da cidade de Hortolândia constitui-se 

em instância máxima de participação da sociedade civil e do governo, com a finalidade de 

avaliar e propor alterações as metas do Plano Municipal de Cultura. 

ARTIGO 3º – A 3ª Conferência Municipal de Cultura da cidade de Hortolândia tem por 

objetivos: 

I – Analisar, aprovar moções, proposições e avaliar a execução das metas concernentes ao 

Plano Municipal de Cultura – PMC e às respectivas revisões ou adequações. 

II – Eleger os representantes dos Segmentos Artísticos e Culturais da Sociedade Civil, que 

comporão o Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC para o biênio 2015/2017. 

DA REALIZAÇÃO E DOS PRAZOS 

ARTIGO 4º – A 3ª Conferência Municipal de Cultura da cidade de Hortolândia será realizada 

nos dias 27 e 28 de Junho de 2015, das 08h às 17h, na E.M.E.F. Prof.ª  Marleciene Priscila 

Presta Bonfim, localizada à Rua Maria de Lourdes C. Cancian, 92, Remanso Campineiro, 

Hortolândia / SP. 

DOS PARTICIPANTES 

ARTIGO 5 º – Poderão se inscrever como participantes da 3ª Conferência Municipal de 

Cultura da cidade de Hortolândia pessoas físicas ou jurídica maiores de 16 anos e interessadas 

no aperfeiçoamento e elaboração das políticas públicas de cultura e na construção do Plano 

Municipal de Cultura. 

ARTIGO 6º – Os participantes da 3ª Conferência Municipal de Cultura da cidade de 

Hortolândia serão divididos em duas categorias: delegados e convidados. 



Parágrafo Primeiro – Serão considerados delegados todos os cidadãos residentes em 

Hortolândia, credenciados conforme Artigo 7º deste Regimento. 

Parágrafo Segundo – Serão considerados convidados todos que tenham atuação em outros 

municípios, governo estadual e federal com direito à voz, e todas as pessoas físicas e jurídicas 

que realizarem seu credenciamento na 3ª Conferência Municipal de Cultura da cidade de 

Hortolândia, conforme Artigo 7º. 

ARTIGO 7º – O credenciamento dos participantes poderá ser realizado antecipadamente por 

meio do sitio www.hortolandia.sp.gov.br/confcult entre os dia 15 e 25 de junho de 2015. 

Paragrafo Único: O credenciamento realizado on line deverá ser validado no dia 27 de junho 

de 2015 das 08h às 11h no local da 3ª Conferência Municipal de Cultura da Cidade de 

Hortolândia. 

ARTIGO 8º – O credenciamento presencial da 3ª Conferência Municipal de Cultura da cidade 

de Hortolândia será realizado no dia 27 de Junho, no período das 08h às 11h no local. 

ARTIGO 9º – Todos os participantes receberão um crachá de identificação, sendo 

diferenciadas entre delegados e convidados, o qual deverá permanecer em local visível 

durante a participação no evento. 

DA ORGANIZAÇÃO 

ARTIGO 10º – Para a organização das atividades da 3ª Conferência Municipal de Cultura da 

Cidade de Hortolândia, a Secretaria Municipal de Cultural compôs por meio do Ato nº 02, de 

09 de abril de 2015 uma Comissão Organizadora, composta pelos seguintes membros: 

Anderson Zotesso – Representante da Secretaria de Cultura; 

Claudinei Prazeres de Barros – Representante da Secretaria de Cultura;  

Eleonora Aparecida Alves – Representante do Conselho Municipal de Política Cultural; 

Juraci dos Santos Moreira – Representante do Conselho Municipal de Política Cultural; 

Leonardo Lopes Ferreira – Representante do Conselho Municipal de Política Cultural; 

Mara Ester da Silva – Representante do Conselho Municipal de Política Cultural; 

Marcos José Moreno – Representante da Secretaria de Cultura; 

Rosângela Aparecida Brambilla Rodrigues – Representante da Secretaria de Cultura; 

http://www.hortolandia.sp.gov.br/confcult


Rosana Domingues – Representante da Secretaria de Cultura;  

Rosiline Bezerra de Araújo – Representante da  Secretaria de Cultura;  

Orlando César Andretta –  Representante da Secretaria de Cultura. 

ARTIGO 11 – São atribuições da Comissão Organizadora da 3ª Conferência Municipal de 

Cultura da cidade de Hortolândia: 

I – elaborar proposta do Regimento da 3ª Conferência Municipal de Cultura da cidade de 

Hortolândia, contendo critérios de participação da sociedade civil, respeitadas as definições 

contidas na Lei do Sistema Municipal de Cultura de Hortolândia;  

II – definir data, local, pauta e programação da 3ª Conferência Municipal de Cultura da cidade 

de Hortolândia;  

III – organizar e promover a realização da 3ª Conferência Municipal de Cultura da cidade de 

Hortolândia, coordenando e supervisionando os trabalhos a serem realizados, atendendo aos 

aspectos técnicos, políticos e administrativos;  

IV – divulgar o Regimento da 3ª Conferência Municipal de Cultura da cidade de Hortolândia 

“Implantado a Política Pública da Cultural”; 

V – elaborar o Documento-base da 3ª Conferência Municipal de Cultura da cidade de 

Hortolândia “Implantado a Política Pública da Cultura” para subsidiar os debates; 

VI – mobilizar os membros dos diversos segmentos da sociedade civil, integrantes de fóruns, 

instituições e coletivos culturais e Poder Público; 

VII – elaborar a lista de convidados e o credenciamento dos participantes; 

VIII – receber os relatórios dos grupos de trabalho, sistematizar e elaborar o Relatório Final 

da III Conferência Municipal de Cultura da cidade de Hortolândia. 

ARTIGO 12 – A 3ª Conferência Municipal de Cultura da cidade de Hortolândia será presidida 

pelo Secretário Municipal de Cultura e, na sua ausência ou impedimento, pelo Diretor de 

Cultura. 

ARTIGO 13 – O Secretário Municipal de Cultura poderá convidar ou designar um 

representante para presidir a plenária. 

 

 



DA PROGRAMAÇÃO 

ARTIGO 14 – A 3ª Conferência Municipal de Cultura da cidade de Hortolândia obedecerá à 

seguinte programação: 

I - Dia 27 de Junho de 2015 

08 às 09h – Apresentação cultural; 

08h às 11h00 – Credenciamento de delegados e convidados;  

09h00 – Abertura da 3ª Conferência Municipal de Cultura da cidade de Hortolândia; 

09h30 – Leitura e aprovação do Regimento Interno da 3ª Conferência Municipal de Cultura 

da cidade de Hortolândia;   

10h30 – Painel: Apresentação do Tema “ Implantando as Políticas Públicas de Cultura”; 

Palestrante: Tiche Viana 

12h às 13h30 – Almoço;  

14h – Encaminhamento para os grupos de trabalho; 

14 às 16h – Inscrição de Candidatos a representantes dos Segmentos Artísticos e Culturais no        

Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC. 

II – Dia 28 de Junho de 2015 

08h às 10h – Inscrição de Candidatos a representantes dos Segmentos Artísticos e Culturais 

no Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC; 

09h00 – Plenária de apresentação, avaliação e aprovação das propostas; 

11h30 – Apresentação dos Candidatos a representantes dos Segmentos Artísticos e Culturais 

no Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC; 

12h – Eleição dos representantes dos Segmentos Artísticos e – CMPC; 

12h30 – Apresentação e posse dos representantes (eleitos e Poder e Público) do Conselho 

Municipal de Política Cultural – CMPC; 

13h00 – Encerramento. 



DOS GRUPOS DE TRABALHO 

ARTIGO 15 – Os grupos de trabalho serão formados mediante a declaração de interesse do 

participante manifestada na ficha de inscrição.  

ARTIGO 16 – Os grupo de trabalho serão organizados e divididos pelos segmentos abaixo; 

GRUPO 1 – Pontos de Cultura 

GRUPO 2 – Manifestações e Expressões Culturais de Rua 

GRUPO 3 – Patrimônio Cultural, Material e Imaterial 

GRUPO 4 – Artes Cênicas 

GRUPO 5 – Música 

GRUPO 6 – Cultura Digital, Artes Visuais e Audiovisual 

GRUPO 7 – Livro, Leitura e Literatura 

GRUPO 8 – Economia da Cultura 

GRUPO 9 – Poder Público 

ARTIGO 17 – Os grupos de trabalho serão orientados por um facilitador e um relator, 

indicados pela Comissão Organizadora. 

Parágrafo Primeiro – O facilitador terá a função de conduzir as discussões, controlar o tempo 

e estimular a participação dos membros do grupo de trabalho. 

Parágrafo Segundo – O relator terá a função de auxiliar o facilitador, redigir todas as 

propostas elaboradas no grupo de trabalho, sistematizar as deliberações do grupo e 

encaminhar o material produzido para a Comissão Organizadora. 

ARTIGO 18 – Cabe aos participantes dos grupos de trabalho deliberar sobre as inclusões, 

alterações ou supressões das propostas, devendo ter aprovação de metade mais um dos 

delegados presentes no grupo para a ratificação da modificação. 

 

 



DAS SESSÕES PLENÁRIAS 

ARTIGO 19 – As Sessões Plenárias serão abertas a todos os participantes da 3ª Conferência 

Municipal de Cultura da Cidade de Hortolândia, observando o disposto no Artigo 5º desse 

Regimento. 

ARTIGO 20 – As Sessões Plenárias terão caráter deliberativo, com a finalidade de: 

I – Aprovar o Regimento Interno; 

II – Aprovar as propostas discutidas nos grupos de trabalho; 

III – Aprovar ou rejeitar as moções apresentadas durante a 3ª Conferência Municipal de 

Cultura da cidade de Hortolândia; 

IV – Aprovar o Relatório Final. 

ARTIGO 21 – A apreciação do Relatório Final dar-se-á observando-se os seguintes critérios: 

I – As deliberações serão lidas na Sessão Plenária Final, presidida pela mesa Diretora a ser 

formada pela Comissão Organizadora para esse fim;  

II – Aos Delegados é assegurado o direito de solicitar o exame, em destaque, de qualquer item 

do Relatório Final;  

III – As solicitações de destaques deverão ser encaminhadas à Mesa Diretora da Plenária, 

após o término da leitura do relatório dos Grupo de Trabalho;  

IV – Os destaques devem constituir-se em propostas de redação alternativa, acréscimo ou 

supressão em relação aos itens destacados;  

V – Os propositores de destaque terão 2 (dois) minutos improrrogáveis para a defesa de seu 

ponto de vista e o Coordenador da Mesa Diretora, concederá a palavra a seguir, e por igual 

período, a no máximo de 1 (um) participantes para defender posições contrária;  

VI – Após o exercício do contraditório, os destaques serão colocados em votação, sendo 

aprovados aqueles que obtiverem a maioria simples dos votos dos participantes presentes;  

VII – Após a votação dos destaques, proceder-se-á a votação do Relatório Final.  

 



DAS MOÇÕES 

ARTIGO 22 – As moções deverão ser apresentadas à Mesa Diretora da Plenária Final, 

devidamente assinadas por no mínimo 10% (dez por cento) da Plenária, antes do início da 

leitura dos relatórios dos grupos de trabalho, para a elaboração do Relatório Final.  

ARTIGO 23 – Após a leitura de cada moção proceder-se-á a votação, sendo aprovadas as que 

obtiverem a maioria dos votos dos participantes. 

DA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS 

ARTIGO 24 – A eleição dos representantes da sociedade civil para o Conselho Municipal de 

Política Cultural – CMPC – biênio 2015/2017 será coordenada pela Comissão Eleitoral 

designada pela Secretaria Municipal de Cultura. 

Parágrafo Único – Os representantes do Poder Público para o Conselho Municipal de Política 

Cultural serão designados pelo chefe do poder executivo. 

ARTIGO 25 – As inscrições dos candidatos da sociedade civil concorrentes para composição 

do Conselho Municipal de Política Cultural – CMPC serão realizadas no dia 27 de Junho, no 

período das 14h às 16h00; e no dia 28 de Junho de 2015, no período das 8h às 10h, E.M.E.F. 

Prof.ª  Marleciene Priscila Presta Bonfim, localizada à Rua Maria de Lourdes C. Cancian, 92, 

Remanso Campineiro, Hortolândia / SP. , durante a 3ª Conferência Municipal de Cultura de 

Hortolândia, em formulário próprio concedido pela Comissão Eleitoral para essa finalidade. 

ARTIGO 26 – Poderá se inscrever como candidato ao Conselho Municipal de Política 

Cultural – CMPC qualquer cidadão residente no município de Hortolândia e atuante no 

segmento artístico e cultural, a partir de 18 anos de idade devidamente inscrito conforme 

Artigo 5º desse Regimento e que tenha participado nos dois dias da Conferência mediante 

aferição por lista de presenças.  

Parágrafo Único – Os candidatos deverão atestar a idoneidade das informações cedidas no ato 

da inscrição sob pena de impugnação da candidatura. 

ARTIGO 27 – Os candidatos da sociedade civil à eleição do CMPC (Conselho Municipal de 

Política Cultural) deverão se inscrever por segmento de atuação, conforme Artigo 4º da Lei 

2693/2012 (a qual dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Política Cultural). 



ARTIGO 28 – Os candidatos concorrentes do Segmentos Artísticos e Culturais ao Conselho 

Municipal de Política Cultural – CMPC não poderão pertencer ao quadro de funcionário 

públicos do Município de Hortolândia. 

ARTIGO 29 – Conforme Lei 2.693, 04 de maio de 2012, artigo 4º, item II, são representantes 

da sociedade civil: 

a) 01 representante dos Pontos de Cultura 

b) 01 representante de manifestações e expressões culturais de rua; 

c) 01 representante do Patrimônio Cultural, Material e Imaterial; 

d) 01 representante das Artes Cênicas; 

e) 01 representante da Música; 

f) 01 representante da Cultura Digital, Artes visuais e Audiovisual 

g) 01 representante da área de Livros, Leitura e Literatura; e  

h) 01 representante da Economia da Cultura 

 

ARTIGO 30 – Cada segmento artístico e cultural constituirá um grupo de trabalho com 

autonomia e escolherá dois representantes, sendo um titular e um suplente, cujos nomes serão 

encaminhados à Comissão de Eleição. 

ARTIGO 31 – Não havendo consenso para a indicação de quaisquer segmentos artístico e 

cultural, será realizada eleição, organizada pela Comissão Eleitoral. 

Parágrafo Único – No caso de eleição, poderão votar todos delegados regularmente inscritos. 

ARTIGO 32 – Cada candidato terá 2 (dois) minutos para defender sua candidatura, expondo a 

plenária os motivos que o impelem a querer ocupar a cadeira do segmento. 

ARTIGO 33 – Após o encerramento das exposições, a Comissão Eleitoral encaminhará as 

votações, sendo a decisão por maioria simples dos votos. 

ARTIGO 34 – O primeiro candidato com maior número de votos será o titular e o segundo o 

suplente do segmento. 

 

 



DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

ARTIGO 35 – Aos participantes das Plenárias é assegurado o direito de levantar questões de 

ordem à Mesa Coordenadora, sempre que julgarem não estar sendo cumprido o regimento. 

Parágrafo Único – Em regime de votação, são vedados os levantamentos de questões de 

ordem. 

ARTIGO 36 – Serão entregues Certificados a todos os participantes da III Conferência 

Municipal de Cultura de Hortolândia e aos membros da Comissão Organizadora.  

ARTIGO 37 – Será divulgado pela Comissão Organizadora, após o término do 

credenciamento, o número de delegados e convidados da III Conferência Municipal de 

Cultura de Hortolândia. 

ARTIGO 38 – Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora e apresentados 

para votação da Plenária. 

ARTIGO 39 – O presente Regimento entrará em vigor após aprovação da plenária na III 

Conferência Municipal de Cultura de Hortolândia. 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE HORTOLÂNDIA 

“IMPLANTANDO A POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA” 


