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Regimento Eleitoral para Eleição dos Conselheiros 
e Suplentes do Conselho Municipal de Política Cultural Exercício 2020/2022 

 
CAPÍTULO I 

 
SEÇÃO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º – As eleições para representantes das entidades não-governamentais junto ao 
Conselho Municipal de Cultura obedecerão às presentes instruções. 
 
Art. 2º – Deverão ser eleitos 8 representantes culturais, e seus respectivos suplentes, 
nas áreas de música, artes cênicas (teatro, dança, circo, cinema, televisão), literatura, 
artes visuais, folclore, artesanato, patrimônio cultural e manifestações culturais e 
populares (carnaval, capoeira, movimento jovem, movimento das mulheres, movimento 
negro, hip-hop) que estarão compondo o Conselho, através de seus representantes 
inscritos, conforme artigo 39 da  Lei Municipal 8.178. 
 
Art. 3º – As eleições serão realizadas por sufrágio direto, não sendo permitido voto por 
procuração. 
 
Art. 4º – Poderão votar os residentes em Caxias do Sul, maiores de 16 anos, 
contabilizando-se voto individual em um único segmento escolhido. 
 
Parágrafo único: Os eleitores, no momento da votação, deverão apresentar 
documentos oficiais com foto (RG, Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira de 
Classes, etc) e comprovante (conta de luz, água ou telefone) ou declaração de 
residência em Caxias do Sul. 
 
Art. 5º – Os membros da Comissão Eleitoral não poderão concorrer às vagas. 
 

SEÇÃO II 
DAS ELEGIBILIDADES 

 
Art. 6º – São elegíveis artistas atuantes na área inscrita, bem como profissionais 
atuantes na área cultural em que desejam concorrer. 
 
Parágrafo único: A atuação na área deverá ser comprovada com currículo devidamente 
documentado , acompanhado de comprovante de residência em Caxias do Sul. 
 

CAPÍTULO II 
DOS ATOS PREPARATÓRIOS DAS ELEIÇÕES 



 
SEÇÃO I 

DOS REGISTROS DOS REPRESENTANTES 
 

Art. 7º – É obrigatória a inscrição dos concorrentes junto à Comissão Eleitoral que 
coordenará o pleito e para esta finalidade específica estará sediada  junto ao 
Departamento de Fomento da Secretaria Municipal da Cultura, Rua Augusto Pestana, 
nº 50, Bairro São Pelegrino (Antiga Estação Férrea) 
 
Páragrafo único: As fichas de inscrição poderão ser retiradas junto ao Departamento de 
Fomento ou pelo site www.caxias.rs.gov.br. 
 
Art. 8º – Na ficha de inscrição já deverá ser indicado: 
 
I – nome do candidato com seu respectivo RG, CPF, endereço, telefone, email, área de 
atuação em que deseja concorrer; 
 
II – currículo  de atuação cultural na área em que pretende concorrer à vaga; 
 
Art. 9º – O prazo de registro de representantes inicia-se às 8h do dia 29 de Novembro 
e se encerra às 17h  do dia 10 de Dezembro de 2019. 
 
§ 1: As fichas de inscrição devidamente preenchidas deverão ser entregues à comissão 
eleitoral, dentro do prazo estipulado, no Departamento de Fomento da Secretaria 
Municipal da Cultura. 
 
§ 2: Os casos de indeferimentos serão comunicados aos inscritos, com a devida 
justificativa, pela Comissão Eleitoral no dia 12 de Dezembro. 
 
Art. 10º – A Secretaria Municipal da Cultura, responsável pelo pleito eleitoral, fará  ampla 
divulgação do mesmo. 
 
Art. 11º – A Comissão Eleitoral é responsável por: 
 
I – preparar as fichas de cadastramento que deverão ser preenchidas e entregues no 
horário, data e local anteriormente definidos; 
 
II – avaliar a elegibilidade dos concorrentes que apresentaram a ficha de inscrição, 
conforme regulamentada por este regimento; 
 
III – Compor a mesa eleitoral dando encaminhamento aos trabalhos e  a tudo que se 
torne necessário ao processo eleitoral e resolver os casos omissos, observando as 
normais gerais do direito. 
 
IV – praticar, enfim, todos os atos necessários à normal realização do pleito. 
 
Art. 12º – As eleições serão realizadas no dia 17 de Dezembro de 2019, das 8h às 17h 
junto à Secretaria Municipal da Cultura, Rua Agusto Pestana, nº 50, Bairro São 
Pelegrino. 
 

CAPÍTULO III 
DA APURAÇÃO DO PLEITO 

http://www.caxias.rs.gov.br/


 
Art. 13º – A apuração dos votos será de responsabilidade da Comissão Eleitoral. 
 
Art. 14º – Seguir-se-á a contagem dos votos atribuídos a cada um dos representantes 
de cada área, dos brancos e dos nulos, considerando-se eleito os representantes que 
obtiverem maioria simples de votos. 
 
Parágrafo único: Em caso de empate entre os concorrentes mais votados, o candidato 
de maior idade  assumirá a titularidade da área, ficando o outro como suplente. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 15º – Este Regimento Eleitoral entra em vigor a partir desta data. 
 

Caxias do sul, 29 de novembro de 2019. 
 

 
  

 

  

 


