
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL DOS DIVERSOS SEGMENTOS 

ARTÍSTICOS E CULTURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA COMPOREM O CONSELHO 

ESTADUAL DE POLÍTICA CULTURAL - BIÊNIO 2014-2016 

O Conselho Estadual de Política Cultural – CONSEC -  tendo em vista o disposto no § 2º do art. 

125 da Lei Delegada nº 180 de 20 de janeiro de 2011 e no inciso II do art. 1º do Decreto 45.652 

de 22/07/2011 e da Deliberação Normativa CONSEC nº  01 de 16/05/2014 que contém o 

Regulamento Eleitoral, convoca as entidades dos diversos segmentos da área artística e 

cultural para se inscreverem e habilitarem-se a participar do processo de indicação e votação 

de nomes de candidatos (a) a membro do Conselho Estadual de Política Cultural em sua 

renovação. 

I – O Conselho Estadual de Política Cultural é órgão de caráter consultivo, propositivo, 

deliberativo e de assessoramento superior da Secretaria de Estado de Cultura, com a 

finalidade de acompanhar a política cultural do Estado e a sua implantação, nos termos em 

que foi criado pelo art. 123 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011. 

 II – O Conselho Estadual de Política Cultural é composto por 11 membros indicados 

pelo poder público estadual e 11 representantes da sociedade civil organizada, conforme 

determinado pelos incisos I, II e III do art.125 da Lei Delegada nº 180 de 20 de janeiro de 2011. 

Todos os membros têm suplentes. 

III - De acordo com o § 6º do Art.1 do Decreto 45.652 de 21/07/2011, a renovação dos 

membros do CONSEC dar-se-á por edital ou por conferência. Estabelecemos assim a primeira 

renovação por meio de Edital. 

IV - Os membros serão eleitos no último mês do mandato do conselho, entre as 

entidades representativas de cada segmento que se candidatar formalmente às vagas do 

Consec (De acordo com Art. 8º §1º do Decreto 46.406 – Regimento Interno) 

V- Quando da renovação dos membros do Consec, será garantida a permanência de 

até 5 (cinco) conselheiros da sociedade civil.  

VI – Das 22 vagas a Conselheiros da Sociedade Civil, considerando Titular e Suplente, 5 

(cinco) foram reconduzidos conforme Regulamento Eleitoral. Os 17 restantes serão indicados e 

eleitos por entidades da área artística e cultural do Estado, todas com direito a uma indicação 

de um candidato que será, necessariamente, pessoa que desenvolva atividades nos segmentos 

artísticos e culturais no Estado, conforme o Decreto nº 45.652 de 21/07/2011. 

VII– As entidades de cada segmento elegerão os candidatos de sua preferência, 

pessoas físicas ou jurídicas. Do resultado, o primeiro mais votado será Titular do segmento e o 

segundo mais votado será suplente, com exceção dos 5 segmentos com Conselheiros  

reconduzidos por Deliberação Normativa CONSEC Nº 01/2014 do Plenário do CONSEC e 

indicação pela entidade representativa do segmento correspondente por meio de carta 

devidamente assinada e endereçada ao Conselho.  

VIII – Os segmentos de manifestação artística e cultural foram definidos no Decreto nº 



45.652 de 21/07/2011 e são indicados abaixo: 

 -do setor de Teatro; 

 -do setor de Museus e de Artes Visuais; 

 -do setor de Dança e Circo; 

 -do setor de Música; 

 -do setor de Produção Cultural; 

 -do setor de Arte Popular, Folclore e Artesanato; 

 -do setor das Entidades de Trabalhadores e das Entidades Empresariais; 

 -do setor de Patrimônio Histórico e Artístico; 

 -do setor de Literatura, Livro e Leitura; 

 -do setor de Áudio Visual e Novas Mídias e 

 -do setor de Design e Moda. 

IX – As entidades representativas dos segmentos serão, necessariamente, pessoas 

jurídicas com objetivo e atuação prioritariamente cultural, estabelecidas há, pelo menos, dois 

anos, e poderão ser associações, sindicatos, sociedades ou similares. A entidade deverá 

escolher somente um segmento artístico que deve ser compatível com a sua trajetória. 

X – As entidades interessadas em participar deste Edital poderão se inscrever como 

Eleitoras, indicando, através de seu Dirigente máximo, a pessoa habilitada a votar pela 

Entidade que representa.  Deverão apresentar à Secretaria de Estado de Cultura, no período 

de 23 de maio a 23 de Junho de 2014, os seguintes documentos: 

1 – formulário de inscrição devidamente preenchido pelo representante legal da 

entidade, responsabilizando-se pelas informações prestadas, indicando uma pessoa habilitada 

a votar pela entidade, por segmento cultural de atuação da entidade, conforme Anexo I; 

2 – cópia autenticada da ata de eleição da diretoria em exercício, registrada em 

cartório; 

3 – cópia autenticada do Estatuto da entidade registrado em cartório, comprovando, 

no mínimo 02 (dois) anos de existência legal; 

4 – cópia do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

5 – cópia atualizada de Certidão Negativa de Débito do Estado de MG. 

6 – comprovante de domicílio da sede da entidade no Estado de Minas Gerais; 

7 – breve currículo da Entidade acompanhado de cópia de clippings, reportagens, 

publicações e outros materiais impressos em que figure, obrigatoriamente, o nome da 



Entidade pessoa jurídica, que deve ser destacado com marcador de texto, para comprovação 

de sua atuação prioritariamente na área cultural e obrigatoriamente no segmento que estiver 

se inscrevendo.  

8 – se houver interesse, a Entidade poderá apresentar a indicação de um Candidato a 

membro do Conselho, acompanhado de um breve currículo, cópia de clippings, reportagens, 

publicações e outros materiais impressos em que figure, obrigatoriamente, o nome da pessoa 

indicada que deve ser destacado com marcador de texto, para comprovação de sua atuação 

prioritariamente na área cultural e obrigatoriamente no segmento que estiver se inscrevendo. 

Caberá a indicação de apenas um Candidato do mesmo Segmento em que a Entidade estiver 

se inscrevendo. 

Tais documentos deverão ser enviados encadernados em espiral, com as folhas 

numeradas e rubricadas, para o local abaixo indicado: 

Secretaria de Estado de Cultura – SEC 

 Conselho Estadual de Política Cultural 

 Comissão Eleitoral do Conselho Estadual de Política Cultural 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº  Bairro Serra Verde Prédio Gerais – 5º andar 
CEP – 31.630 – 901 – Belo Horizonte – MG. 
 

XI. A conferência e análise dos documentos serão realizadas pela Comissão Eleitoral do 

Conselho Estadual de Política Cultural. Verificada a regularidade da documentação, o cadastro 

será confirmado. 

XII. A Secretaria de Estado de Cultura divulgará a relação de entidades habilitadas até o 

dia 02 de Julho de 2014. 

XIII– Da inabilitação caberá recurso à Secretaria de Estado de Cultura no prazo de cinco 

dias úteis, dispondo a Secretaria de mais dois dias úteis para verificação do recurso e 

consequente validação da decisão. 

XIV. A Secretaria de Estado de Cultura publicará no jornal Minas Gerais e também 

disponibilizará em seu sítio eletrônico, a relação das entidades habilitadas a votar, dos 

candidatos indicados, bem como o resultado dos recursos em 12 de julho de 2014. 

XV. Se algum segmento não houver indicação de candidato, caberá à Secretária de 

Estado de Cultura consultar pessoas, grupos ou entidades que desenvolvam ou apoiem 

atividades artísticas e culturais para a identificação de pessoas com notório saber na área, 

auxiliada pelo Consec, a fim de contribuírem no processo de indicação de candidatos a 

membros do Conselho.  

XVI. A votação poderá ser por correspondência (postagem entre os dias 12 a 24 de 

julho) ou presencial (dia 29 de julho de 2014), conforme as regras estabelecidas pelo Plenário 

do CONSEC no Regulamento das Eleições, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 16 de 

maio de 2014.  



XVII – De posse de todos os resultados, o Governador fará o procedimento de 

designação e nomeação dos membros da sociedade civil componentes do Conselho Estadual 

de Política Cultural, nos termos do § 2º do art. 125, da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 

2011, da Deliberação Normativa CONSEC nº 01 de 16/05/2014 que contém o Regulamento 

Eleitoral e deste Edital.  

XVIII – A Deliberação Normativa CONSEC nº 01, publicada no Diário Oficial do Estado  

de Minas Gerais do dia 16/05/2014, , define e aprova as regras gerais de participação de 

eleitores e candidatos , sobre a votação presencial e por correspondência, apuração e 

proclamação dos resultados do processo eleitoral. 

 

Belo Horizonte, aos 22 de maio de 2014. 

Eliane Parreiras 

Secretária de Estado de Cultura e Presidente do Conselho Estadual de Política Cultural 

 

 

 

 

 

 

 


