EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS DE CAMPO LIMPO PAULISTA (CMPC)
OBJETIVO:
Assembléia Geral para a eleição do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Campo Limpo Paulista,
nos termos da Lei nº 2.334, de 31 de outubro de 2017 e do Regimento Interno do CMPC, homologado
através do Decreto Municipal nº 6.855, de 15 de fevereiro de 2021.
Serão eleitos os seguintes membros da Sociedade Civil para compor as cadeiras: Artes Plásticas (suplente),
Artesanato (suplente), Cultura Popular (suplente), Dança (suplente) e Teatro (titular e suplente).
QUEM PODE VOTAR: Munícipes maiores de 16 (dezesseis) anos e que tenham realizado a inscrição para participar da
eleição. Link: https://forms.gle/PstSCvWnshHiGPev5
QUEM PODE SE CANDIDATAR: Artistas que sejam representantes de grupo do segmento artístico-cultural escolhido e
que comprovem atuação artística do segmento escolhido no município de Campo Limpo Paulista há pelo menos 02
(dois) anos. Inscrições on-line através do link: https://forms.gle/PstSCvWnshHiGPev5
LOCAL DA ASSEMBLÉIA: Centro Cultural Campo Limpo Paulista ou através da plataforma Google Meet. A decisão
dependerá da atual fase do Plano SP quanto aos protocolos de combate à Covid-19.
DATA E HORÁRIO: 06 de julho (terça-feira) de 2021 às 19h00.
PROGRAMAÇÃO DA ELEIÇÃO:
19h – Recepção e chamada dos candidatos presentes.
19h10 – Fala da Presidente do CMPC - Rita de Cássia Ferreira.
19h20 – Fala do Diretor de Cultura – Jean Carlo Leite da Cunha.
19h30 – Apresentação dos candidatos das cadeiras da Sociedade Civil – o primeiro mais votado ocupará a cadeira de
titular e o segundo mais votado, a suplência para o segmento de Teatro. As demais vagas - suplência - serão
preenchidas pelo primeiro mais votado.
20h00 – Eleição, apuração dos votos, lavratura da ata e a apresentação dos conselheiros eleitos (titulares e
suplentes). Em caso de eleição presencial, o formato de votação será fechado através de cédulas. Se for em formato
on-line via Google Meet, a votação será aberta através do chat.
20h30 – Encerramento e pronunciamento da Presidente do CMPC, que informará a data da próxima reunião
ordinária.
Obs.: Todo processo respeitará as determinações e classificação do Plano São Paulo, vigente no momento da
realização do evento. Portanto, as inscrições serão realizadas através de formulário digital, disponível no site e rede
social da Prefeitura, bem como o formato do evento poderá ser híbrido ou até mesmo todo on-line, dependendo das
restrições impostas pela pandemia.

