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EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DOS  

MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO  

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL – CMPC 

 

  A Fundação Esporte, Arte e Cultura de Franca – FEAC, através de seu Diretor 

Presidente, sr. Mateus Santiago Caetano, no uso de suas atribuições e considerando o §2º 

do Art. 2º da Lei Municipal nº 8.640, de 28/12/2017, torna público e CONVOCA os 

interessados para a realização de Assembleia para a Eleição dos membros da sociedade 

civil para a composição do Conselho Municipal de Política Cultural de Franca – CMPC para 

o biênio 2022/2024, representantes dos segmentos culturais previstos no Art. 3º desta Lei, 

definidos os seguintes procedimentos: 

1 – OBJETO 

1.1 Constitui-se objeto da Assembleia as eleições dos representantes da sociedade civil, 

mediante prévio credenciamento disciplinado neste Edital, para os segmentos culturais 

de: 

I – Arquitetura, urbanismo e museologia; 

II – Artes cênicas (teatro, circo e dança); 

III – Artes visuais, audiovisuais e literatura; 

IV – Música; 

V – Culturas de matrizes identitárias (afro-brasileira, indígena, LGBT e outras); 

VI – Culturas populares, artesanato e hip-hop; 

VII – Imprensa 

2.1 Serão eleitos um representante membro titular e um suplente para cada segmento, 

num total de 07 (sete) membros titulares e 07 (sete) membros suplentes, para um mandato 

de 02 (dois) anos. 

2.3 O exercício do mandato de membro do CMPC não será remunerado, constituindo 

função considerada de relevante interesse público em colaboração com a Administração 

Pública. 

2 – DATA E LOCAL 

2.1 A Assembleia será realizada no dia 07 de maio de 2022, sábado, a partir das 13h, na 

Casa da Cultura e do Artista Francano “Abdias do Nascimento”, situada à rua Oscar 

Brasilino dos Santos nº 1531, Praça Carlos Pacheco, Centro, Franca/SP. 

3 – DO CREDENCIAMENTO 

3.1 Somente poderão participar da Assembleia os interessados que efetuarem o prévio 

cadastramento, que será realizado exclusivamente através de formulário eletrônico online 

(Google Forms) pelo do link: https://forms.gle/2gqJ323TpSWH27o78 , no período de 13 a 

28 de abril de 2022. 

3.2 Os interessados somente poderão participar, votar e ser votado, em um único 

segmento que deverá ser obrigatoriamente selecionado no preenchimento do formulário 

eletrônico. 

3.3 Para se candidatar à função de conselheiro membro do segmento, o interessado 

deverá assinalar esta opção no formulário eletrônico, além de preencher os seguintes 

requisitos: ser maior de 18 (dezoito) anos e domiciliado na cidade de Franca há pelo menos 

02 (dois) anos com comprovada atividade artística e cultural em seu segmento, como 

usuário ou agente cultural. 
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3.4 Para se credenciar à participação somente como eleitor em seu segmento, o 

interessado deverá ser domiciliado na cidade de Franca, ser maior de 16 (dezesseis) anos 

e participante ativo como usuário ou agente cultural das atividades artísticas e culturais em 

seu segmento. 

3.5 Após o período de credenciamento, a FEAC publicará em seu site oficial a lista de 

interessados inscritos, eleitores e candidatos, em cada segmento. 

3.6 Para a participação na Assembleia os interessados credenciados deverão apresentar 

documento oficial com foto. 

4 – DO PROCESSO DE ELEIÇÃO 

4.1 As eleições dos conselheiros membros serão realizadas durante a Assembleia, em 

procedimentos distintos para cada segmento, em horários que serão definidos e divulgados 

com antecedência mínima de 03 (três) dias de sua realização, em cronograma compatível 

ao número de inscritos em cada segmento. 

4.2 A FEAC nomeará, através de Portaria, uma Comissão Especial composta de 03 (três) 

membros para a condução dos trabalhos da Assembleia, acompanhamento e apuração 

dos votos em cada segmento, sendo pelo menos um membro integrante da atual 

composição do CMPC (sociedade civil). 

4.3 No momento do voto, os eleitores credenciados assinarão a lista de presença e 

receberão uma cédula constando os candidatos inscritos em seu segmento, dirigindo-se à 

cabine de votação, podendo assinalar até 02 (dois) candidatos em seu voto e depositará a 

cédula na urna. O voto é pessoal e intransferível, não se admitindo procuração para tal fim. 

4.4 Serão considerados nulos os votos: com rasuras; que assinalem mais de duas opções 

de candidatos; que contenham quaisquer escritas e/ou elementos que identifiquem o 

eleitor. 

4.5 Encerrado o procedimento de votação no horário definido, a Comissão Especial 

procederá a contagem dos votos e divulgação dos resultados, sendo os dois primeiros 

colocados considerados membro titular e membro suplente, respectivamente. 

4.5.1 Em caso de empate no número de votos entre dois ou mais candidatos, será aplicado 

o critério de maior idade para o desempate entre estes. 

4.6 A Comissão Especial elaborará a devida Ata ao final da Assembleia, que será divulgada 

no site oficial da FEAC e encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal para a edição de 

portaria de nomeação e composição do CMPC para o biênio 2022/2024, nomeando 

também no mesmo ato os representantes do Poder Público conforme estabelecido no §3º 

do Art. 3º da Lei nº 8.640/2017.   

5 – DISPOSIÇÕES GERAIS  

5.1 Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão Especial e pela Diretoria 

da FEAC. 

Franca, 11 de abril de 2022 

 

 

Mateus Santiago Caetano 

Diretor Presidente da FEAC 
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