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ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL PARA 

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL – CMPC 

 

INFORMATIVO – 03/05/2022 

 

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

Presidente, sr. Mateus Santiago Caetano, considerando o Item 4.1 do Edital de 

Convocação para a 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, torna pública as seguintes informações complementares à cláusula quarta 

do Edital – DO PROCESSO DE VOTAÇÃO: 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 

• 13h00 – Abertura dos trabalhos pela Comissão Especial procedendo: conferência 

das listas de eleitores e cédulas de votação por segmento; fechamento e lacre das 

urnas para instalação das mesas e cabines de votação por segmentos; 

esclarecimentos e orientações finais; 

• 13h30 – Início das votações; 

• 16h00 – Encerramento das votações; 

• 16h05 – Coleta das urnas e apuração dos votos por segmento: abertura da urna, 

conferência do total de cédulas com a lista de assinatura de presença, contagem 

dos votos; 

• 17h00 – Divulgação dos resultados finais e encerramento da assembleia. 

LOCAL DE VOTAÇÃO: Auditório da Casa da Cultura – 1º andar. 

- O período de votação será das 13h30 às 16h00, simultaneamente para todos os 

segmentos, que serão divididos em mesas e cabines de votação no próprio auditório. 

Encerrado este período, não serão recebidos mais votos, exceto daqueles que já estiverem 

presentes no local antes deste encerramento; 

-  Os candidatos poderão acompanhar o processo de votação no auditório, não sendo 

permitido qualquer intervenção ou abordagem a eleitores ou mesários dentro do auditório, 

podendo dirigirem-se à Comissão Especial em caso de dúvidas e/ou questionamentos; 

DIVULGAÇÃO PRÉVIA DOS CANDIDATOS: Além das listas dos eleitores e dos 

candidatos inscritos já divulgadas em seu site oficial, a FEAC divulgará a partir do dia 04/05, 

os vídeos encaminhados pelos candidatos em sua página do Youtube - 

https://www.youtube.com/c/FEACFranca , que estarão divididos em pastas por segmentos.  

Os vídeos estarão ainda sendo exibidos em TV anexa à sala de votação, assim como será 

fixado painel geral com a identificação de todos os candidatos.  

 

Franca, 03 de maio de 2022 

 

Mateus Santiago Caetano 

Diretor Presidente da FEAC 
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