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ATO Nº. 04 de 03 de setembro de 2015 

 

O Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o que dispõe a Lei Municipal nº 2.785, de 24 de abril de 2013, artigo 48, § 2º, 
resolve: 

Art. 1º Convocar artistas, fazedores culturais e a população de Hortolândia para 

participarem da Eleição dos representantes da Sociedade Civil do Conselho Municipal de 

Política Cultural de Hortolândia, a ser realizada na E.M.E.F. Profª  Marleciene Priscila 
Presta Bonfim, localizada à Rua Maria de L. C. Cancian, 92, Remanso Campineiro, 
Hortolândia / SP, na forma deste Ato Administrativo. 

Art. 2º - O Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC, instituído pela Lei nº 2693 de 
04 de maio de 2012 é órgão colegiado deliberativo, consultivo e fiscalizador, integrante da 
estrutura básica da Secretaria de Cultura, com composição paritária entre o Poder Público 
e a Sociedade Civil, se constitui no principal espaço de participação social 
institucionalizada de caráter permanente na estrutura do Sistema Municipal de Cultura – 
SMC e suas atribuições estão definidas no Art. 3º da mesma lei.  

Art. 3º - Poderá se inscrever para participar do processo eleitoral – nas condições de 
Eleitor e de Candidato a Conselheiro - qualquer cidadão, residente no município, atuante 
em qualquer das  áreas da expressão cultural conforme o Art.5º, Item II desse Ato, 
obedecidos aos requisitos discriminados abaixo.  

Parágrafo Único: Serão considerados qualificados a participar do Processo Eleitoral os 
inscritos que atendam aos seguintes requisitos:  

I - ELEITOR  

a) Ter idade igual ou maior de 16 anos no dia da eleição;  

b) Ter concluído seu cadastramento cultural conforme as instruções disponibilizadas no 
site www.hortolandia.sp.gov.br/confcult, ou no dia e local da Plenária, na sua área de 
atuação;  

c) Preencher e assinar a ficha de inscrição, no dia e local da Plenária, marcando a opção 
“Eleitor”; 

d) Apresentar documento de identidade oficial com foto; 

e) Apresentar comprovante de residência no Município de Hortolândia; 

II. CANDIDATO A CONSELHEIRO  

a) Ter idade igual ou maior de 18 anos no dia da eleição;  
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b) Ter concluído sua inscrição conforme as instruções disponibilizadas no site 
www.hortolandia.sp.gov.br/confcult, ou no dia e local da Plenária, na sua área de atuação; 

c) Apresentar os seguintes documentos: 

1- Documento de identidade oficial com foto;  

2 - Comprovante de residência no Município de Hortolândia há 2 anos (um 
comprovante com mais de 24 meses e um comprovante atual; 

3 - Preencher e/ou assinar a ficha de inscrição, no dia e local da Plenária, das 17 
horas às 19 horas, marcando a opção “Candidato”. Na ficha de inscrição conterá ainda 
uma Declaração de que não ocupa cargo na administração pública, direta ou indireta, do 
município de Hortolândia. 

Art. 4º As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site  
www.hortolandia.sp.gov.br/confcult , ou pessoalmente na Plenária, no horário de 17 às 

19hs, no dia 22 de setembro de 2015, na E.M.E.F. Profª  Marleciene Priscila Presta 
Bonfim, localizada à Rua Maria de L. C. Cancian, 92, Remanso Campineiro, 
Hortolândia / SP. 

Art. 5º. O Conselho Municipal de Política Cultural é constituído por 16 (dezesseis) 
membros titulares e igual número de suplentes, conforme o Art.4º da Lei 2.693/2012, com 
a seguinte composição: 8 (oito) membros titulares e respectivos suplentes representando o 
Poder Público, e 8 (oito) membros titulares e respectivos suplentes, representando a 
sociedade civil por meio dos seguintes segmentos e quantitativos:  

I - do Poder Público  

a) 2 (dois) representantes da Secretaria de Cultura;  

b) 01 (um) representante da Secretaria de Educação;  

c) 01 (um) representante da Secretaria de Esporte e Lazer;  

d) 01 (um) representante da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social;  

e) 01 (um) representante da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços;  

f) 01 (um) representante da Secretaria de Saúde. 

II – da Sociedade Civil 

a) 01 (um) representante dos Pontos de Cultura; 

b) 01 (um) representante de Manifestações e Expressões Culturais de Rua; 

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

d) 01 (um) representante das Artes Cênicas; 
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e) 01 (um) representante da Música; 

f) 01 (um) representante da Cultura Digital, Artes Visuais e Audiovisual; 

g) 01 (um) representante da Área de Livros, Leitura e Literatura; 

h) 01 (um) representante da Economia da Cultura. 

Art. 6º.  O processo de eleição dos Conselheiros representantes da Sociedade Civil será 
coordenado pela Secretaria de Cultura, por meio da COMISSÃO ELEITORAL, designada 
para este fim com as seguintes atribuições :  

a) coordenar todas as atividades relativas ao processo eleitoral disciplinado por este Ato;  

b) decidir os recursos e impugnações sobre o processo eleitoral;  

c) enviar para a Secretaria de Cultura o resultado e impugnações sobre o processo 
eleitoral; 

 d) enviar o resultado da eleição à Secretaria de Cultura para homologação;  

e) analisar e decidir sobre o deferimento ou indeferimento dos pedidos de inscrição no 
processo eleitoral, na forma desde Ato.  

Art. 7º. O Processo Eleitoral para composição do Conselho Municipal de Política Cultural 
de Hortolândia se realizará por ocasião da Plenária, cuja finalidade é “Eleição e 
Apresentação do Conselho Municipal de Política Cultural”, no dia 22 de setembro de 2015, 

na E.M.E.F. Profª  Marleciene Priscila Presta Bonfim, localizada à Rua Maria de L. 
C. Cancian, 92, Remanso Campineiro, Hortolândia / SP, a partir das 17 horas, seguirá 
a seguinte programação e procedimentos: 

Programação 

17 h – Inscrições e Validações dos Eleitores e Candidatos. 

19 h – A plenária será dividida por grupos, de acordo com os segmentos definidos no ato 
da inscrição, onde os inscritos como candidatos a representantes do segmento serão 
questionados e poderão, por meio de consenso, ser indicados como representantes do 
segmento; 

20 h – Os candidatos indicados pelo segmento cultural que representam serão 
apresentados à Plenária e terão direito a defenderem sua candidatura e apresentarem 
propostas de atuação durante 2 minutos. 

Parágrafo 1º - Caso o segmento decida em consenso sobre seus dois representantes, 
encaminhara à plenária que fará a validação da indicação.  

Parágrafo 2º - Caso não haja consenso entre os integrantes dentro de um segmento, os 
candidatos indicados por este serão levados à votação pelos eleitores qualificados a 
participar do Processo Eleitoral de acordo com os artigos 2º e 3º deste Ato. 
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Parágrafo 3º - Após o pronunciamento de todos os candidatos de cada segmento a 
comissão encaminhará o processo de eleição dos representantes pela plenária.  

Parágrafo 4º - Concluída a votação, a COMISSÃO ELEITORAL procederá imediatamente 
à apuração. 

Parágrafo 5º - Serão considerados eleitos, na condição de titulares, os candidatos mais 
votados em cada segmento cultural de representação e, na de suplentes, aqueles cuja 
votação mais se aproximar dos eleitos como titulares.  

Parágrafo 6º - Em caso de empate em qualquer dos segmentos culturais, será refeito o 
processo eleitoral para esse segmento. Persistindo o empate, será considerado como 
eleito o candidato com maior tempo de trabalho naquela área cultural e, caso ainda não 
seja fator decisivo, será considerado como eleito o candidato mais velho.  

Parágrafo 7º - Concluída a apuração, o resultado da eleição será lavrado em Ata pela 
COMISSÃO ELEITORAL.  

Parágrafo 8º - Os eleitos tomarão posse após nomeação através de Decreto pelo Chefe 
do Executivo Municipal, juntamente com os representantes do Poder Público.  

Art.8º.  Os casos omissos serão decididos pelo Secretário Municipal de Cultura e pela 
Comissão de Eleitoral.  

Parágrafo Único - Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de 
Cultura de Hortolândia pelo telefone: (19) 3965 1400 – Ramal 7525, e pelo e-mail 
cultura@hortolandia.sp.gov.br.  

 

 HORTOLÂNDIA, 03 de setembro de 2015  

 

FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 

(Publicado nos termos do artigo 108 e parágrafos, da Lei Orgânica Municipal de Hortolândia). 

 

 

 


