
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA 

SECRETARIA DE CULTURA 
 

EDITAL Nº 002/2019 
 
 
Edital de Chamamento Público de representantes da sociedade civil e classe artística para Composição do 

Conselho Municipal de Cultura do Município de Carolina, gestão 2019/2021. 

 
A Secretaria Municipal de Cultura com fundamento na Lei Municipal nº 418/2010, torna público, para 
conhecimento dos interessados, o presente Edital de Chamamento Público para eleição de Conselheiros 
representantes da sociedade civil e classe artística que integrarão o Conselho Municipal de Cultura no biênio 
2019/2021, cujas normas são regidas pelo presente edital. 
 
I. DAS VAGAS 
 
Art.1º- Conforme previsto no artigo 3º da Lei Municipal nº 418/2010, os representantes da sociedade civil e 

classe artística estão distribuídos da seguinte forma no Conselho Municipal de Cultura de Carolina - CMC: 

 
 3 (três) representantes da sociedade civil e seus respectivos suplentes; 

 2 (dois) representantes da classe artística e seus respectivos suplentes; 

 

 

Parágrafo 1º Os representantes eleitos exercerão mandato de 02 (dois) anos no Conselho Municipal de Cultura, 
admitindo-se apenas mais uma recondução. 
 
II – DO CREDENCIAMENTO  
 
Artigo2º. O pedido de credenciamento deverá ser realizado na Secretaria de Cultura, na praça Alípio Alcides de 

Carvalho, s/n, Centro – Carolina/MA, das 8:00 às 12:00 horas, no período de 17/06/2019 a 21/06/2019. 

 
Parágrafo Único: Os pedidos de credenciamento serão homologados pela Secretaria Municipal de Cultura de 

Carolina. 

 

Art. 3º. No ato da Habilitação, os (as) candidatos (as) deverão apresentar cópias simples dos seguintes 

documentos: 

 
 Formulário de Inscrição disponível na secretaria de cultura; 

 Cópia do RG e CPF; 

 Comprovante de endereço; 

 Portfólio de produção cultural somente para representantes da classe artística. 

 
Parágrafo 1º Quando o candidato não for o representante legal de uma instituição, o mesmo deverá portar 

uma carta de indicação por escrito e assinada pelo responsável legal da instituição representada. 

 

 
III- DOS PRAZOS RECURSAIS DO CREDENCIAMENTO 
 
Artigo 4º. A Secretaria Municipal de Cultura publicará a lista dos credenciados deferidos, no dia 24 de junho 

de 2019 na página oficial da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (www.seturcarolina.com.br) 
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Artigo 5º. Os Recursos deverão ser protocolados na Secretaria de Cultura, na praça Alípio Alcides de Carvalho, s/n, 

Centro–Carolina/MA, das 8:00 às 12:00 horas, no período de 25/06/2019 a 27/06/2019 e serão julgados pela 

Secretaria Municipal de Cultura, devendo a decisão ficar disponível na Secretaria de Turismo a partir do dia 

28/06/19. 

 
IV. DA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 
Artigo 6º A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA para eleição de representantes da sociedade civil e classe 

artística para a gestão 2019/2022 do CMC será realizada no dia 26 de julho de 2019 às 08h00min, no IEMA, 

situado na Avenida Getúlio Vargas, 511, centro, Carolina-MA, sob responsabilidade e supervisão da 

Secretaria Municipal de Cultura. 

 
Artigo 7º Participarão da eleição, os candidatos com seus cadastros e inscrições devidamente deferidos pela 

Secretaria Municipal de Cultura. 

 

Parágrafo 2–Participarão como eleitores, toda plenária que se fizer presente na CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
CULTURA. 
 

Artigo 8º A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA dar-se-á seguindo a seguinte ordem: 

a) Às08h00min-Abertura e instalação da CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA; 

b) Às 08h05mim - Composição da mesa e fala dos participantes; 

c)   Às 08h40min - Apresentação dos representantes da sociedade civil e classe artística habilitados; 

c) Às 08h50min-Processo Eleitoral (votação); 

d) Às 09h10min-Apuração do resultado; 

e) Às 09h20min-Divulgação dos eleitos que irão compor o CMC biênio 2019/2021, definidos pela CONFERÊNCIA 

MUNICIPAL DE CULTURA, sendo o resultado registrado em ata e assinado por todos os presentes; 

f) Ás 20h30min-Encerramento da CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA. 
 
V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Artigo 9º. Em caso de omissão deste Edital, as questões serão resolvidas pela Secretaria de Cultura, sem 

prejuízo de edição de um novo edital. 

 
 
Carolina, 30 de maio de 2019. 

 
 
 
Leonardus Amorim Borges  
Secretário Municipal de Cultura de Carolina – MA 
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