
 O Plenário do Conselho Estadual de Política Cultural, após reunião da Comissão eleitoral do 

Conselho Estadual de Política Cultural – Consec – criada pela Deliberação CONSEC Nº 01, de 

24 de abril de 2014, e em cumprimento ao disposto na Lei Delegada nº 180, de 20/1/2011, 

nos Decretos Estaduais nº 45.652, de 22/7/2011 e nº 46.406, de 27/12/2013, define e aprova 

as regras de renovação e recondução dos membros do CONSEC representantes da sociedade 

civil, em comum acordo com a Presidente: 

DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO DE ELEITORES E CANDIDATOS NO PROCESSO 

ELEITORAL: 

Art . 1º – Foram reconduzidos para mais um mandato, em votação do Plenário do 

Conselho Estadual de Política Cultural e confirmação por entidades representativas do 

respectivo segmento, a fim de garantir a permanência de parte dos membros com mandato 

em curso, prevista no art. 125, §3º, da Lei Delegada nº 180/11, e no art. 6º, §2º do Decreto 

Estadual nº 46.406/13, os seguintes Conselheiros:  

- Aníbal Henrique de Oliveira Macedo, do segmento de Literatura, Livro e Leitura; 

- Maria Ribeiro de Andrada e Oliveira Figueiredo, do segmento de Patrimônio Histórico e 

Artístico; 

- Magdalena Rodrigues, do setor das Entidades de Trabalhadores e Empresariais; 

- Rubem Silveira dos Reis, do segmento de Teatro; 

- Sula Kyriacos Mavrudis, do segmento de Dança e Circo. 

Art. 2º - A renovação de membros do CONSEC se dará conforme definido neste 

Regulamento e no Edital de Convocação das Entidades da sociedade civil representativas dos 

diversos segmentos artísticos e culturais do Estado de Minas Gerais, para comporem o 

Conselho no biênio 2014-2016, com exceção dos 5 segmentos com conselheiros reconduzidos 

na forma descrita do artigo 1º. 

§1º - O edital referido neste artigo terá ampla e irrestrita divulgação em 22 de maio de 

2014. 

§2º As entidades representativas dos segmentos culturais serão, necessariamente, 

pessoas jurídicas com objetivo e atuação prioritariamente cultural, estabelecidas há, pelo 

menos, dois anos, e poderão ser associações, sindicatos, sociedades ou similares. 

 Art . 3º – As entidades interessadas em participar do processo de inscrição e escolha 

dos membros do Conselho deverão cadastrar-se na Secretaria de Estado de Cultura, no 

período de 23 de maio a 23 de junho de 2014, apresentando 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 edital;  

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

cartório;  



3 – cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social 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 endereço da sede da entidade no Estado de Minas Gerais;  

7 – breve currículo da Entidade com comprovação da atuação prioritariamente 

cultural, acompanhado do material de comprovação de atuação na área cultural conforme 

será definido no edital de convocação. 

8 – breve currículo do (a) candidato (a), quando indicados (a) pela Entidade, 

acompanhado do material de comprovação de atuação na área cultural conforme será 

definido no edital de convocação.  

Art. 4º – A entidade habilitada a participar do processo de indicação dos 

representantes da sociedade civil para o Consec tem direito a um voto, que será exercido 

exclusivamente pelo representante formalmente designado a votar, nos termos do edital e 

deste regulamento. 

  § 1º – A entidade habilitada, cuja sede estiver localizada fora da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte, conforme definição estipulada no art. 2º da Lei Complementar nº 89, de 

12/1/2006, poderá optar entre o voto presencial ou o voto por correspondência, nos termos 

do edital e deste regulamento.  

§ 2º – A votação presencial revoga a votação por correspondência. 

 Art . 5º – 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. 

Art . 6º – Caberá à Comissão Eleitoral coordenar, padronizar, orientar e definir as 

atividades relativas às eleições dos representantes da sociedade civil no Conselho Estadual de 

Política Cultural de Minas Gerais – Consec, para o novo mandato de dois anos, conforme as 

normas deste regulamento.  

§1º - A Comissão Eleitoral garantirá as condições para o exercício secreto do voto. 

Art . 7º – Não serão admitidas, no recinto de votação, ações que caracterizem 

campanha eleitoral ou boca de urna. 

 Art . 8º – Se em relação a 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, a fim de contribuírem no processo de indicação de candidatos a membros 

do Conselho.  

DA VOTAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA 



Art . 9º – A votação por correspondência obedecerá ao que se segue: 

I – A cédula contendo o voto, conforme modelo do Anexo I, será remetida em 

envelope próprio, não identificado. O ofício identificado e assinado, com o nome da entidade e 

do respectivo segmento cultural, conforme Anexo II, também será inserido em envelope 

próprio, a ser encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura/Conselho Estadual de Política 

Cultural no endereço Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº, Bairro Serra Verde, Edifício 

Gerais, 5º andar, CEP 31 .630-901, Belo Horizonte, MG. Os envelopes contendo o conteúdo do 

voto (cédula - Anexo I) e ofício identificado assinado pelo eleitor (Anexo II) deverão ser 

enviados em envelopes distintos e lacrados, ambos contidos em outro envelope externo, cuja 

abertura deverá se realizar na frente da Comissão Eleitoral do Conselho Estadual de Política 

Cultural. 

II – No campo “assunto do ofício” deverá constar a expressão “Exercício do direito de 

voto por correspondência na indicação dos representantes da sociedade civil para o Consec 

2014, nos termos do Regulamento Eleitoral”. 

III – No campo “segmento cultural” será identificada a área de atuação em que houve 

a habilitação da entidade para o processo de indicação ao Consec.  

IV – No texto do ofício (anexo II) constará: “Eu (nome do eleitor), número da 

identidade ou RG, designado (a) pela entidade (nome da entidade), do segmento cultural 

(identificar o segmento), para votar no processo de indicação dos representantes da sociedade 

civil para o Conselho Estadual de Política Cultural, encaminho o voto anexo, não identificado, 

contendo o nome do meu indicado ao Consec”. 

V – O texto será encerrado com o local, a data e a assinatura do eleitor habilitado. 

VI – A assinatura do eleitor, ao final do ofício, deverá ter firma reconhecida em 

cartório. 

VII – Na cédula de votação (anexo I) a Entidade adotará o modelo de cédula 

correspondente ao segmento cultural em que houver sido habilitada e assinalará a sua opção 

de voto na lista com os nomes dos candidatos indicados e habilitados naquele segmento. 

VIII – O envelope contendo a cédula de votação e o ofício declaratório do exercício do 

direito de voto por correspondência será postado, por meio de carta registrada em Agência 

dos Correios.  

IX – O endereçamento correto e o cumprimento das disposições relativas ao voto por 

correspondência é de responsabilidade da entidade habilitada remetente. 

X – O voto por correspondência não poderá ser entregue pessoalmente na Secretaria 

de Estado de Cultura ou em qualquer outro órgão público. 

XI – Cada eleitor deverá indicar, na cédula de votação, um único candidato 

ao segmento cultural em que se habilitou. 

XII – Qualquer rasura na cédula de votação invalidará o voto. 



XIII – Será considerado nulo o voto que for inadvertidamente identificado pela 

entidade habilitada que optar pelo voto por correspondência. 

Art. 10 – Só serão computados os votos encaminhados na forma descrita. 

Art. 11 – O período de postagem inicia-se a partir da data da divulgação da relação dos 

candidatos indicados pelas Entidades, prevista para o dia 02/07/2014. O prazo para postagem 

termina no dia 24/07/2014.  

DA VOTAÇÃO PRESENCIAL, APURAÇÃO E PROCLAMAÇÃO DOS RESULTADOS 

Art. 12– As eleições serão realizadas no dia 29 de julho de 2014, na Cidade 

Administrativa Tancredo Neves, 9º andar do Edifício Gerais, das 14 às 18 horas. 

Parágrafo único – Aos presentes no local de votação às 18 horas, que ainda não 

tenham votado, será distribuída senha por ordem de chegada para que possam votar. 

Art. 13 – Os eleitores habilitados deverão apresentar, no ato de votação, documento 

oficial com foto e assinatura. 

Art. 14– O voto será exercido por meio de cédula ou urna eletrônica, com a 

identificação dos candidatos de cada segmento cultural indicados pelas entidades habilitadas, 

conforme publicação no Diário Oficial. 

Art. 15 – A Comissão Eleitoral designará uma Mesa de Recepção e de Apuração, por 

segmento cultural, composta por dois servidores da Secretaria de Estado de Cultura. 

§ 1º – A Mesa, constituída na forma do “caput”, será responsável por contabilizar os 

votos recebidos nas duas modalidades de votação, presencial e por correspondência, 

admitidas neste regulamento. 

§ 2º – A Comissão Eleitoral resolverá quaisquer divergências surgidas dos trabalhos da 

Mesa de Recepção e Apuração. 

Art. 16– A Comissão Eleitoral distribuirá, 30 (trinta) minutos antes de iniciada a 

votação presencial, na recepção do 9º andar do Edifício Gerais da Cidade Administrativa 

Tancredo Neves, até 11 (onze) credenciais para pessoas que possam atuar como fiscais da 

eleição presencial. 

§ 1º – A distribuição das credenciais prevista no “caput” atenderá, preferencialmente, 

ao critério de um fiscal por segmento cultural. 

§ 2º – A distribuição das credenciais obedecerá à ordem de chegada dos interessados e 

será encerrada com o início da votação. 

§ 3º – Candidatos ao Consec e servidores da Secretaria de Estado de Cultura não 

poderão atuar como fiscais. 

§ 4º – O fiscal credenciado deverá permanecer no local de votação até o fim da 

apuração dos votos presenciais.  



§ 5º – Não será admitido o uso da condição de fiscal para influenciar o voto, realizar 

campanhas ou tumultuar os trabalhos. 

§ 6º – A Comissão Eleitoral poderá descredenciar fiscal que descumpra o disposto 

neste regulamento. 

Art. 17– Os incidentes e impugnações serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

Art. 18– Encerrada a votação presencial, será lavrada ata que deverá ser assinada pelos 

membros da Mesa de Recepção e Apuração, na qual constará a contagem de votos por 

segmento cultural, a relação de eleitores, bem como as assinaturas daqueles que 

compareceram e a dos fiscais credenciados que tenham permanecido até o fim da apuração. 

Art. 19 – A apuração dos votos dar-se-á em seguida à eleição presencial.  

Art. 20 – Os votos serão contabilizados até o dia 31/07/2014, quando a Comissão 

Eleitoral e as Mesas de Recepção e Apuração totalizarão os votos presenciais e os votos por 

correspondência.  

Art. 21 – Em caso de indicados com o mesmo número de votos, a Comissão Eleitoral 

adotará os seguintes critérios de desempate, por ordem de prioridade: 

I – o número de indicações recebidas pelo candidato das entidades de seu segmento 

cultural, quando da habilitação da candidatura. 

II – o tempo de atuação cultural de cada candidato, quando for possível apurar.  

III – a idade do candidato, favorecendo o mais idoso. 

Art. 22 – Os nomes dos candidatos mais votados de cada segmento cultural serão 

proclamados até 05/08/2014. A Secretária de Estado de Cultura fará a homologação do 

procedimento, publlicação no Diário Oficial e encaminhamento ao Governador do Estado, nos 

termos da legislação pertinente.  

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Art. 23 – Caberá à Presidente do Conselho Estadual de Cultura deliberar sobre os casos 

omissos neste regulamento.  

Art. 24 – Eventuais impugnações a este Regulamento poderão ser realizadas, no prazo 

máximo de 2 (dois) dias úteis após a sua publicação oficial. Recebidos os pedidos de 

impugnação, a Comissão Eleitoral disporá de 2 (dois) dias úteis para analisar o pleito e 

comunicar a decisão ao recorrente. Da decisão da Comissão Eleitoral caberá recurso ao 

Plenário do Conselho Estadual de Cultura, no prazo de 2 (dois) dias úteis. 

§1º. As impugnações e recursos às regras deste Regulamento deverão ser entregues 

pessoalmente, no endereço abaixo indicado, ou enviados por meio eletrônico para o e-mail: 

consec@cultura.mg.gov.br , impreterivelmente até às 18 horas. 

Gabinete da Secretaria de Estado de Cultura - SEC    

mailto:consec@cultura.mg.gov.br


Conselho Estadual de Política Cultural 

Impugnação/Recurso ao Regulamento da Eleição 

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº, Bairro Serra Verde Prédio Gerais – 5º andar  

CEP – 31.630-901 – Belo Horizonte – MG. 

 

Belo Horizonte, 15 de maio de 2014 

 

 



ANEXO I – MODELO DE CÉDULA PARA VOTAÇÃO POR CORRESPONDÊNCIA 

Assinale o nome do seu candidato a membro do CONSEC.  

Segmento Cultural  

(adotar a cédula conforme segmento) 

(nome de segmento cultural)  

Lista dos candidatos: 

Caso haja rasura ou incompatibilidade entre segmento e candidato, o voto será 

anulado. 

Estarão disponíveis no site da Secretaria de Estado de Cultura, após a publicação do 

resultado dos candidatos habilitados, onze modelos de cédula de votação, conforme os 

segmentos culturais.  

 

 

ANEXO II – MODELO DE OFÍCIO DECLARATÓRIO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO 

POR CORRESPONDÊNCIA 

Assunto do ofício: Exercício do direito de voto por correspondência na indicação dos 

representantes da sociedade civil para o Consec 2014, nos termos do Regulamento Eleitoral”.  

Segmento cultural ____________________ 

Eu (nome do eleitor), (número da identidade ou RG) , designado (a) pela entidade 

(nome da entidade), do segmento cultural (identificar o segmento), para votar no processo de  

indicação dos representantes da sociedade civil para o Conselho Estadual de Política Cultural, 

encaminho o voto anexo, não identificado, contendo o nome do meu indicado ao CONSEC”. 

(local) , _____ de___ de ______2014 

(Assinatura com firma reconhecida em cartório - imprescindível.) 

 


