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Belo Horizonte, 05/03/18 

 

RELATÓRIO ELEIÇÕES COMUC – MANDATO 2018-2019 

COMISSÃO ELEITORAL 

Valter Ferreira Braga e Jadison da Silva de Nantes (Poder Público) e Rita de Cássia Santos 
Buarque de Gusmão e Leonardo Silva de Carvalho (Sociedade civil). Em anexo, há um 
compilado de atas das reuniões da comissão eleitoral 2018-2020 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA CANDIDATOS REGIONAIS 

11.1.2 - Os eleitores dos conselheiros representantes das regionais deverão ser domiciliados 
na regional para a qual desejam votar. 

Foi feita a leitura dos dados presentes na ficha de inscrição e verificado se cumpre o 
requisito de domicílio na regional de candidatura de modo a habilita-lo como candidato. 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA CANDIDATOS SETORIAIS 

9.1 - O interessado em se candidatar poderá se inscrever para concorrer exclusivamente a uma 
vaga de um único setor cultural. 

11.1.1 - Os eleitores dos setores culturais deverão contar com, no mínimo, 02 (dois) anos de 
comprovada atividade artística e cultural para eleição dos conselheiros representantes dos 
setores culturais. 

Foi feita a leitura dos dados presentes na ficha de inscrição e verificado se os dados 
constantes sobre formação e atuação mínima de dois anos no setor cultural específico para 
o qual o candidato busca eleição são suficientes para habilita-lo como candidato. 

PASSOS pós HABILITAÇÃO 

Após a habilitação, foi divulgada lista com os candidatos habilitados, abrindo prazo de 
recursos (caso não houvesse candidatos não habilitados e que apresentassem recurso, a 
comissão eleitoral apreciaria os recursos e publicaria resultado com a definição “acatado” ou 
“não acatado”, publicando-se a lista final dos habilitados. 

Aos habilitados, junto à lista final, foram definidas as condições para inserção que a SMC faria 
dos dados dos candidatos no site de votação: 

- Envio de Foto no Formato 3x4 para o email comuc.smc@pbh.gov.br (aos que não enviaram 
constou uma imagem genérica sem identificação de rosto); 
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Vídeo – Como foi previsto no edital, os candidatos habilitados tiveram a opção de produzir um 
vídeo de até 3 minutos, se apresentando e demonstrando para os eleitores a justificativa da 
sua candidatura, o qual foi postado no youtube. O link foi inserido no e-mail enviado ao setor 
com a foto. (conforme item 9.5 do edital era proibido o uso de links patrocinados para 
divulgação do mesmo) 

Mini currículo – O mini currículo foi disponibilizado na própria inscrição (limitando-se a dez 
linhas) e a comissão eleitoral pôde definir o que seria disponibilizado no site para a eleição 
(em alguns casos, foi enviada solicitação aos habilitados para que escrevessem e enviassem 
dez linhas correspondem a um texto com cerca de 850 caracteres com espaço. 

APÓS A ELEIÇÃO 

A Comissão Eleitoral realizou a apuração dos documentos e dos votos em reunião pública 

aberta a todos os interessados, no dia 23 de fevereiro de 2018 entre 14h00min e 16h00min, 

na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na rua da Bahia, nº 888, Centro. 

A Comissão Eleitoral somente teve acesso aos votos no período de apuração. (até o final da 

votação os membros da comissão eleitoral não tiveram acesso aos votos). Encerrada a 

apuração, será lavrada ata em que constará a contagem dos votos, bem como relação anexa 

com os nomes e identificação dos eleitores e dos candidatos que tiverem participado do pleito 

(a relação foi completa). Após a realização da reunião pública para apuração, os votos 

apresentados no link https://prefeitura.pbh.gov.br/cultura/comuc não gozaram de sigilo. 

BALANÇO CANDIDATOS 

Tivemos 104 inscritos validados, conforme a tabela abaixo: 

          Média de idade % de Mulheres 

  REGIONAIS nº       

1 Barreiro 3 

  

5,36% 46 66% 

2 Centro Sul 5 8,93% 56 40% 

3 Leste 8 14,29% 46 50% 

4 Nordeste 6 10,71% 43 16% 

5 Noroeste 12 21,43% 46 25% 

6 Norte 2 3,57% 51 50% 

7 Oeste 6 10,71% 38 50% 

8 Pampulha 9 16,07% 47 55% 

9 Venda Nova 5 8,93% 49 40% 

  TOTAL DE CANDIDATOS REGIONAIS 56       
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  SETORES nº       

1 Artes visuais e Design 5 

  

10,42% 50 20% 

2 Cinema e Audiovisual 4 8,33% 57 0% 

3 Literatura, Livro e Leitura 2 4,17% 49 50% 

4 Música 7 14,58% 44 28% 

5 Teatro 4 8,33% 42 25% 

6 Circo 3 6,25% 42 66% 

7 Dança 5 10,42% 39 40% 

8 Culturas Populares Tradicionais 6 12,50% 41 50% 

9 Culturas Populares Urbanas 2 4,17% 30 50% 

10 Cultura Alimentar e Gastronomia 2 4,17% 39 50% 

11 Moda e vestuário 3 6,25% 47 66% 

12 Memória, Arquivos e Museus 5 10,42% 49 33% 

TOTAL DE CANDIDATOS SETORIAIS 48       

Média geral de idade 45 anos 

Média de idade regionais 46 anos 

Média de idade setoriais 44 anos 

BALANÇO ELEITORES 

Panorama geral pela equipe da GEAAC (Débora Dias) após a reunião pública de 23/02/2018: 

Total Geral: 2.534 | Total inabilitados: 609 | Total habilitados: 1924 

1.924 votos válidos / habilitados | 1.024 votos setoriais | 900 votos regionais | 

Após horário limite: 07 | Votos em Candidatos Desistentes: 3 

Dentre os 2.530 votos apresentados na reunião pública havia quatro eleitores 

inabilitados que votaram em um candidato regional e um setorial e os cadastros não haviam 

sido duplicados, o que impossibilitou a verificação individual de cada voto. Cada caso foi 

verificado e percebeu-se que em apenas um dos casos, o do eleitor Flavio Rubião Resende, 

que votou no dia 22/02/2018, seu voto Regional em Laís Terçariol Vitral pode ser habilitado 

pois o eleitor declarou residir na Regional Centro-Sul. 

Nome Eleitor Voto 1 Status Voto 2 Status 

Maria Beatriz Lopes de 
Carvalho 

Antonio Borge de Oliveira Inabilitado Eduardo Lucas Cardoso Braga Inabilitado 

Flavio Rubião Resende Lais Terçariol Vitral Habilitado Carlos Alexandre Madalena Inabilitado 

Nísio Miguel Tôrres de 
Miranda 

Rafael Donato de Andrade 
(Rafael Gaia) 

Inabilitado Cláudia Houara de Castro Inabilitado 

Ana Carolina Silva de Oliveira Terezinha Lúcia de Avelar Inabilitado Angelo César Fernandes Dias Inabilitado 

Estes 4 votos foram duplicados para que não se diferenciem dos outros registros, 

ficando assim o total final de 2.534 votos habilitados e inabilitados. Verificando os totais, 
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percebeu-se que na planilha apresentada na reunião pública havia um voto inabilitado de um 

eleitor que não reside em Belo Horizonte, David William dos Santos Barrozo, que foi realizado 

no dia 21/02/2018 e havia ficado duplicado, tendo ele votado em somente um candidato. O 

registro duplicado foi retirado pois foi acrescentado por erro durante a compilação de dados 

dos eleitores habilitados, ficando assim 2.533 habilitados e inabilitados. 

Ao todo foram 50 eleitores que registraram um voto setorial e um voto regional, por isso há 

diferença entre planilha com as 2.493 submissões. Considerando também os 03 votos em 

candidatos que desistiram e as 07 submissões que foram feitas após o horário limite, a planilha 

final ficou com o total de 2.534. Após todas as correções o resultado final ficou ASSIM: 

CANDIDATOS POR REGIONAL 

CANDIDATOS REGIONAL BARREIRO 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Antonio Borge de Oliveira 04 01 

Marília Pereira Santos 13 00 
 

CANDIDATOS REGIONAL CENTRO-SUL 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

João Victor Ferreira 179 51 

Lais Terçariol Vitral 178 29 

Leonario Rosa da Silva Felix 02 00 

Luís Antônio de Souza Batalha 03 01 

Maria de Fátima Diniz Camargos 03 01 

Rafael Donato de Andrade (Rafael Gaia) 52 10 
 

CANDIDATOS REGIONAL LESTE 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Carlos Eduardo Barbosa 01 00 

Debora Luiza Garcia Souza da Cruz 00 00 

Luciana Tereza da Silva Costa 03 00 

Patricia dos Santos de Lima Marcelino 01 00 

Saulo Sebastião de Souza 00 01 

Terezinha Lúcia de Avelar 52 05 
 

  CANDIDATOS REGIONAL NORDESTE 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Eric Cavalcante de Almeida 44 07 

Flavio Henrique Pereira Santos 05 02 

Gladstone Otoni dos Anjos 00 01 

Jefferson Cleber dos Santos Costa 48 05 
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Melchíades Efigênio Mello 66 07 
 

CANDIDATOS REGIONAL NOROESTE 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Adélia Mendes 36 02 

Antonio Eustáquio de Araújo 01 00 

Daniel Crisostomo Tomaz 22 16 

Jose Eurico Justino 02 00 

José Lúcio Bonanno 27 06 

Marcos Mateus da Silva 01 00 

Maria Teresa Vergueiro Silva 10 02 

Rafael Genaro de Aguiar Cruz 01 00 

Rodrigo dos Santos Cesário 13 00 

Rodrigo Máximo de Faria 00 00 

Thiago Lima Santos 02 00 

Venerice Aparecida de Lacerda Desistência Candidata Desistência Candidata 
 

CANDIDATOS REGIONAL NORTE 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Paulo Cupertino Vieira 01 00 

Rosangela Ferraz de Araujo 01 00 
 

CANDIDATOS REGIONAL OESTE 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Ana Cristina de Oliveira 07 00 

André Rodrigues de Souza 10 00 

Carla Patricia Rodrigues Desistência Candidata Desistência Candidata 

Edson França Lino Júnior 00 00 

Neide Maria Pacheco 26 02 
  

 CANDIDATOS REGIONAL PAMPULHA 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Carla D'Alessandro 01 00 

Carlos Antonio Ligeiro 00 00 

Claudio Roberto de Assis Pinto 00 00 

Renata Cristina de Moura 26 17 

Roberto Araujo Rocha 02 00 

Rosana Sheila de Carvalho Ribeiro 00 00 

Sônia Cristina de Assis 02 00 

Soraya Teixeira Neves Mayer 00 00 
 

CANDIDATOS REGIONAL VENDA NOVA 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Diogo Pereira Gomes 01 00 

Eni Carajá Filho 01 00 

Handerson Correa Gomes 00 00 

Jason Isnard Maurício Pinto 53 05 
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CANDIDATOS POR SETOR 

CANDIDATOS SETORIAL ARTES VISUAIS 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Claudia Maria Osorio dos Reis Cleto 27 07 

Eduardo Lucas Cardoso Braga 16 07 

Luiz Augusto Pianetti Fonseca 52 24 

Marcos Antônio Venuto 32 10 
 

CANDIDATOS SETORIAL CINEMA E AUDIOVISUAL 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Gleiber Cesar Piva de Oliveira 27 03 

Marcelo Braga de Freitas 19 06 

Marcus Vinícius Araújo Nascimento 04 01 

Melquiades Almeida Lima 59 59 
 

CANDIDATOS SETORIAL LITERATURA, LIVRO E LEITURA 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Brenda Maria da Silveira Augusto 26 08 

José Paulo Siuves 11 09 
  

CANDIDATOS SETORIAL MÚSICA 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

António Carlos Pereira da Costa Souza 00 01 

Davidson Ozorio Nicacio 02 02 

Geraldo Alves Batista Filho 00 00 

Gilberto Leite Mauro 50 11 

Giovane Souza Vaz 23 17 

Perla Vieira Horta de Melo Machado 09 06 

Renata Neves de Castro Almeida 62 10 
 

CANDIDATOS SETORIAL TEATRO 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Ângelo César Fernandes Dias 40 04 

Lourival Reis Júnior (Munish) 17 17 

Romildo Alves Batista (Rick Alves) 26 27 
 

 CANDIDATOS SETORIAL CIRCO 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Romel Gonçalves de Melo 17 17 

Sula Kyriacos Mavrudis 79 56 

Thais Aparecida Oliveira 23 02 
  

CANDIDATOS SETORIAL DANÇA 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Fabrízio Albertini Martins Alves 00 00 

Heitor Pinheiro (Tuca Pinheiro) 106 13 

Maria dos Anjos Pereira dos Santos 02 00 

Mauro Fernandes Lopes de Lima e Sousa 15 07 

Priscila Pereira Rodrigues 23 04 
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CANDIDATOS SETORIAL CULTURAS POPULARES TRADICIONAIS 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

André da Silva Cunha 18 02 

Geraldo André da Silva 04 00 

Vivian Paola Correa dos Santos 04 03 

 

CANDIDATOS SETORIAL CULTURAS POPULARES URBANAS 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Michael Douglas Alvino do Carmo 03 12 
 

 CANDIDATOS SETORIAL CULTURA ALIMENTAR E GASTRONOMIA 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Lucas Brandão Arouca 56 11 

Rosemary Souza Farias 00 00 
  

CANDIDATOS SETORIAL MODA E VESTUÁRIO 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Heloisa Aline de Oliveira Silva 63 19 

Natalice Vieira da Silva 25 07 

Thiago Romano Souza Oliveira 33 12 
 

CANDIDATOS SETORIAL MEMÓRIA, ARQUIVO E MUSEUS 

Nome Eleitores Habilitados Eleitores Inabilitados 

Antonio Afonso Pereira Junior 01 00 

Carlos Alexandre Madalena 18 04 

Cláudia Houara de Castro 27 20 

Leonardo de Jesus da Silva 01 00 

Tânia Mara Cunha Caçador 04 01 

Também foi verificado que o obtivemos 19 votos em branco ao invés dos 13 declarados 

na planilha apresentada em 23/02. Como inicialmente houve dificuldades para a visualização 

dos votos em branco e votos em 2 candidatos e o prazo para finalizar a planilha foi curto, isso 

influenciou negativamente na localização destes casos. 

Em alguns casos o eleitor chegou a cadastrar currículo e o currículo chegou a ser 

avaliado pela comissão, que não tinha acesso às informações sobre o candidato, mas nestes 

casos não foi selecionado. Quantidade total de votos por dia, considerando os votos em dois 

candidatos separadamente, com a maioria dos votos sendo computados no início e no final 

do processo, como pode ser verificado no quadro abaixo, de votos por dia: 

DATA VOTOS DATA VOTOS DATA VOTOS DATA VOTOS 

26/01 65 02/02 59 09/02 25 16/02 43 

27/01 73 03/02 27 10/02 06 17/02 34 

28/01 79 04/02 19 11/02 09 18/02 150 
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29/01 340 05/02 67 12/02 13 19/02 130 

30/01 293 06/02 29 13/02 18 20/02 110 

31/01 134 07/02 41 14/02 36 21/02 145 

01/02 88 08/02 31 15/02 20 22/02 452 

MOTIVOS DE INABILITAÇÃO 

Foram inabilitados 23% do total de eleitores. A maioria dos eleitores que tiveram seu 

cadastro inabilitado distribuiu-se entre os motivos de impossibilidade de definir tempo de 

atuação, porque não havia elementos no currículo informado que dessem a possibilidade de 

identificar o tempo de atuação (28,02%), não preenchimento do campo de currículo no caso 

de eleitores que optaram pelo voto setorial (21,74%) e eleitores votando em candidatos que 

não correspondiam à regional do seu endereço informado (20,45%).  

Os demais motivos vão desde preenchimento incorreto de CPF ou data de nascimento 

(que possibilita verificar a idade mínima) até não residir em Belo Horizonte (tivemos eleitores 

de Nova Lima, Betim e Contagem que registraram voto, mas foram inabilitados por isso). Este 

panorama pode ser completamente diferente na próxima eleição, uma vez que há previsão 

de já termos implantado o cadastro único no município. A motivação das inabilitações ficou 

da seguinte forma: 

Inconclusivo quanto ao período de 
atuação 

Currículo sem datas que possibilitem verificação dos dois anos de atuação 
na área 

173 

Eleitor setorial sem apresentação de 
currículo 

Sem preenchimento do campo Currículo 129 

Regional de domicílio não 
corresponde à regional de voto 

Eleitor votou em candidato de região diferente daquela na qual declarou 
residência 

128 

Não reside em Belo Horizonte Endereço declarado não foi comprovado como sendo em Belo Horizonte 52 

Currículo não corresponde ao setor 
de voto 

Currículo do eleitor incompatível com o setor para o qual votava 41 

CPF Incompleto / incorreto Número de CPF errado 46 

Data de nascimento Data de nascimento errada (2018, 2011, 0000, etc) 12 

Idade mínima exigida no edital Nasceu após fevereiro de 2002 (16 anos, segundo o edital) 9 

Voto em branco Não computou voto 19 

  609 

PARTICULARIDADES 

● A participação feminina avançou em certos aspectos. Tivemos o maior número de 

mulheres titulares (11, que representam 52,38% das cadeiras), o que é um avanço em 
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termos de representatividade. Por outro lado, apesar da maioria de mulheres 

eleitoras no número de votos válidos (1318, que representam 52,93% do total), os 

votos recebidos pelas mulheres ainda foram pequenos em relação ao total (apenas 

38,01%)  

● O Candidato regional mais votado foi da Regional Centro Sul, com 179. O Candidato 

setorial mais votado é de um dos colegiados setoriais já implantados (Dança), com 

106 votos. 

● Dois candidatos da regional Centro Sul foram os mais votados, com diferença final de 

apenas 01 voto (179 e 178). 

● Regional Nordeste teve três candidatos com votação próxima, que disputaram voto a 

voto (66, 48 e 44), mesmo caso da Noroeste (36, 27 e 22). Quatro candidatos que 

ficaram na terceira posição em seus regionais ou setoriais tiveram grande número de 

votos: Centro Sul (52), Nordeste (44), Artes Visuais (27), Moda e Vestuário (25), Música 

(23), Noroeste (22). 

● Entre as regionais, tivemos a Norte com apenas dois candidatos e seus dois votos e os 

suplentes de Venda Nova, Pampulha e Leste, que tiveram apenas 01, 02 e 03 votos 

respectivamente, sendo que Venda Nova e Pampulha terminaram o mandato sem 

representantes.  

● Entre os setoriais, o baixo número de votos dos setores de Culturas Populares Urbanas 

e Culturas Populares Tradicionais, com 03 votos válidos e 18 votos válidos. O setor 

Culturas Populares Urbanas ficou sem suplência e foi necessário fazer posteriormente 

eleição para recomposição, mas este setorial acabou o mandato sem representante. 

● Quatro candidatos setoriais tiveram grande número de votos válidos e não válidos: 

Cinema e Audiovisual (59 e 59), Circo (79 e 56) e Memória, arquivos e museus (27 e 

20) e Teatro (26 e 27).  

● Entre os regionais esta situação aconteceu com os dois candidatos da regional Centro 

Sul (com 51 votos inválidos e 29 votos inválidos, respectivamente) e uma candidata da 

Pampulha (17 votos inválidos). 
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SOBRE O FORMULÁRIO 

O formulário utilizado foi baseado na plataforma JOTFORM, à qual a Fundação 

Municipal de Cultura tinha acesso e que possibilitou um processo mais simplificado do que o 

inicialmente proposto pela comissão eleitoral, que era o MAPA CULTURAL, plataforma em 

implantação para as ações relativas ao setor cultural em Belo Horizonte. Apesar de ser positiva 

a intenção de valorizar o MAPA CULTURAL, havia a dúvida sobre a facilidade do processo de 

cadastro e votação por parte dos eleitores mais simples e a comissão eleitoral optou por 

utilizar um processo mais simplificado. 

Campos Gerais 

Natureza da Inscrição - Opção entre ou Candidato ou Eleitor (o sistema foi dividido em duas 

etapas – Inscrição de candidatos e posteriormente inscrição de eleitores – o que permitiu 

garantir que um candidato (primeira etapa) pudesse também ser eleitor (segunda etapa)); 

Natureza da representação - Opção entre ou Regional ou Setorial; 

Setor Artístico-Cultural - Caso escolhesse votar em Candidatos Setoriais, havia opção entre: 

Artes visuais e Design; Cinema e Audiovisual; Literatura, Livro e Leitura; Música; Teatro; Circo; 

Dança; Culturas Populares Tradicionais; Culturas Populares Urbanas; Cultura Alimentar e 

Gastronomia; Moda e Vestuário; Memória, Arquivos e Museus); 

Representação Regional - Caso escolhesse votar em Candidatos Regionais, havia opção entre: 

Barreiro; Centro-Sul; Leste; Nordeste; Noroeste; Norte; Oeste; Pampulha; Venda Nova); 

Campos Específicos 

Para a eleição, havia 12 campos a serem preenchidos: Nome completo; RG; CPF (Somente os 

11 números); Data de nascimento; Endereço; Bairro; Regional; CEP (com 08 números, sem 

ponto ou hífen); Telefone Fixo; Telefone Celular; E-mail; Currículo resumido (com elementos 

que permitam identificar dois anos de atuação: data de publicação, ano de realização dos 

trabalhos, ano que ingressou no curso ou instituição, etc.). Atenção para que o próximo 

processo eleitoral tenha como validar o CPF, para evitar retrabalho da comissão eleitoral, bem 
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como campos com máscara de formato nos campos CPF, Data nascimento, CEP e uma múltipla 

seleção de bairros-territórios. 

Ao preencher, a pessoa tinha que clicar na seguinte opção: “Declaro, neste ato, a veracidade 

das informações aqui prestadas, bem como o pleno conhecimento do edital do processo de 

eleição para conselheiros representantes da sociedade civil do conselho municipal de política 

cultural de Belo Horizonte, e o decreto nº 16.452, de 24 de outubro de 2016, aos quais me 

submeto. Declaro, ainda, não estar impedido de participar do processo eleitoral, na forma do 

Edital”. 

SOBRE O EDITAL 

O edital apresentou diversas fragilidades jurídicas e operacionais, as quais apresentamos sucintamente 

aqui, de modo a contribuir com os processos eleitorais posteriores. 

1. Item 5.3 (competências da Comissão Eleitoral) 

e) enviar o resultado da eleição para publicação no Diário Oficial do Município; 

O correto seria: 

e) enviar a ata assinada pelos membros com o resultado da eleição para a Secretaria Municipal de 

Cultura, que se encarregará de tornar público o resultado. 

2. Item 5.6 (publicação das decisões) 

A Comissão Eleitoral se manifestará através de deliberações decisórias ou normativas que serão 

publicadas no Diário Oficial do Município. 

O ideal é: 

A Comissão eleitoral se manifestará através de deliberações que serão tornadas públicas por meio de 

publicação na página oficial da Secretaria Municipal de Cultura, registradas em extrato posteriormente 

pelo Diário Oficial do Município. 

3. Item 8.2 (limitações de candidatura) 

8.2 - O interessado em se candidatar poderá se inscrever para concorrer exclusivamente a uma vaga 

de um único setor cultural ou a uma vaga de uma única regional administrativa. 

O ideal será: 
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8.2 - O interessado em se candidatar poderá se inscrever para concorrer exclusivamente a uma vaga 

de um único setor cultural ou a uma vaga de uma única regional administrativa, conforme disposto no 

art. 13º do decreto nº 16.452/16. 

4. Para cumprir o disposto no parágrafo único do artigo 13 do decreto nº 16.452/16 precisaremos 

encontrar uma solução tecnológica que torne possível a triagem.  

O recomendável é que a Secretaria Municipal de Cultura faça um esforço concentrado para 

implantarmos com urgência o Cadastro Único da Cultura, possivelmente conciliando a plataforma 

MAPA CULTURAL e a proposta do CADCULT (criado pela lei nº 10.748/14). 

5. Por questões formais, recomendamos que a redação dos itens 8.5 e 8.6 sejam da seguinte forma: 

8.5 – Os candidatos assumem o compromisso de apresentar comprovação dos dados informados na 

inscrição a qualquer tempo, caso solicitados pela comissão eleitoral. 

8.6 – Os eleitos, ao final do processo, concordam em disponibilizar seus dados e imagem para utilização 

nos boletins ou ações públicas, desde que ligados estritamente às Políticas Públicas de Cultura do 

Município. 

6. Recomendamos que o item 9.2 tenha a seguinte redação: 

9.2 - Os candidatos a conselheiros representantes dos setores culturais deverão se inscrever 

exclusivamente como agente individual por meio do link https://prefeitura.pbh.gov.br/cultura/comuc. 

7. Eliminar o item 9.3 e substituir pela seguinte redação: 

O candidato deverá preencher o formulário com os seus dados pessoais, de contato e endereço 

completo. No caso dos candidatos setoriais, deverão ainda inserir currículo com informações que 

permitam verificar tempo de atuação de forma objetiva e clara (ano das atividades ou das formações, 

por exemplo). 

8. Recomendamos a seguinte redação para o item 9.4 

9.4 – Cada candidato deverá enviar para o e-mail comuc.smc@pbh.gov.br uma foto e um parágrafo se 

apresentando aos eleitores para inserção no quadro de candidatos com o assunto [foto e apresentação 

candidato NOME_DO_CANDIDATO]. 

9. Eliminar o item 10.3 e substituir pela seguinte redação:  
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10.3 - Os interessados em se inscreverem como candidatos deverão acessar a plataforma, preencher 

o formulário de inscrição e atentar para o correto preenchimento dos seus dados documentação 

(conferir CPF com 11 dígitos e CEP com oito dígitos, sem ponto ou hífen). 

10. Recomendamos a seguinte redação para o item 10.4 

10.4 – Cada candidato deverá enviar para o e-mail comuc.smc@pbh.gov.br uma foto e um parágrafo 

se apresentando aos eleitores para inserção no quadro de candidatos com o assunto [foto e 

apresentação candidato NOME_DO_CANDIDATO]. 

11. Eliminar o item 11.3 e substituir pela seguinte redação  

11.3 - Os interessados em se inscreverem como eleitores deverão acessar a plataforma, preencher o 

formulário de inscrição e atentar para o correto preenchimento dos seus dados documentação 

(conferir CPF com 11 dígitos e CEP com oito dígitos, sem ponto ou hífen e Identidade somente 

números).  

12. Eliminar o item 11.8 (desnecessário, em função de não haver votação em momento diferente do 

cadastro). 

Não serão aceitos votos por procuração.  

13. Eliminar o item 11.10 

Durante o processo de votação, os candidatos poderão interagir com a população por meio de 

postagens na plataforma Mapa Cultural BH que serão objeto de monitoramento por parte da Comissão 

Eleitoral. (Isso efetivamente não se deu no processo eleitoral 2018-2019). 

14. Inserir texto no item 12.4 

Encerrada a apuração, será lavrada ata em que constará a contagem dos votos, bem como relação 

anexa com os nomes e identificação dos eleitores e dos candidatos que tiverem participado do pleito.  

15. Recomendamos a seguinte redação para o item 12.5 

Após a realização da reunião pública para apuração, os dados de contato inseridos na plataforma 

https://prefeitura.pbh.gov.br/cultura/comuc não gozarão de sigilo, à exceção dos números de 

documentos dos eleitores e o conteúdo do voto de cada eleitor 

16. Recomendamos a seguinte redação para o item 13.2 

Em caso de empate, será considerado eleito o candidato mais idoso, nos termos da lei federal nº 9.504, 

de 30 de setembro de 1997. 
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17. Recomendamos seguinte redação para o item 13.3 

O resultado preliminar da eleição será publicado na página oficial da Secretaria Municipal de Cultura, 

valendo o prazo de recursos a partir da data de publicação no diário oficial do município. 

18. Acréscimo de procedimentos caso haja recursos apresentados com alguma denúncia 

fundamentada em provas documentais 

1 - Que seja aberto processo administrativo para apurar a denúncia 

2 - Designação de comissão específica para a condução do procedimento de apuração. 

3 - Ofício à comissão eleitoral para que se manifeste acerca das questões suscitadas pelo 

denunciante. 

4 - Não sendo nada apurado, intimar o interessado para que apresente provas das suas alegações no 

prazo de 05 dias, indicando precisamente as irregularidades por ele detectadas, sob pena de 

arquivamento 

5 - O processo contendo o relatório da comissão deve ser encaminhado para decisão do Secretário. 

SOBRE OS CRITÉRIOS 

Foram conferidos todos os eleitores que votaram até o dia 22 de fevereiro até as 23:59 

min do mesmo dia. Os eleitores que votaram fora do horário limite, 23h59min não foram 

analisados por descumprimento do edital. 

A comprovação de atuação fica sustentada em elementos frágeis se for apenas a 

afirmação do eleitor, uma vez que padecemos de meios mais objetivos de verificação quando 

faltam informações no currículo informado. Precisaremos ser mais precisos ou exigir cadastro 

prévio dos eleitores (o que pode ser facilitado com a implantação do cadastro único). 

Sugestões da comissão eleitoral:  

● Incluir que não serão avaliados currículos em forma de link;  

● Constar em edital as ramificações de cada setorial, pois muitos currículos surtiram dúvida 

entre os membros da comissão sobre qual setorial se encaixava;  
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● No próximo formulário de inscrição, o sistema já verificar o endereço cadastrado pelo eleitor;  

● No próximo formulário de inscrição, o sistema indicar se o CPF é válido ou não;  

● No próximo edital, encerrar as inscrições uma semana antes da reunião pública, pois o prazo 

para a eleição do mandato 2018/2019 foi considerado curto para a realização dos trabalhos. 

SOBRE O PRAZO E MOBILIZAÇÃO 

O prazo foi fundamental para o resultado positivo do edital, uma vez que houve tempo 

para eleitores e candidatos poderem tomar ciência do processo eleitoral e termos um número 

relevante de candidatos e eleitores. O ideal é que o processo das caravanas de mobilização 

pudesse ter ocorrido com foco apenas nas eleições do conselho e que os cidadãos fossem 

informados com precisão sobre o que vem a ser o conselho e quais os reais impactos de 

responsabilidade e dedicação de tempo.  

Acrescentamos ainda a necessidade de que haja mobilização (por meio de caravanas 

ou algo semelhante) e que sejam realizadas e planejadas conjuntamente com os gestores dos 

equipamentos culturais do município e também gestores de equipamentos públicos 

municipais de outras áreas (saúde, assistência social, educação, etc). 

Por outro lado, seria importante também ampliar o número de interessados em votar 

nos candidatos que tivessem se colocado para o pleito. Fundamental neste caso será a 

definição do procedimento para estabelecer o cadastro único e definição de estratégia 

continuada de mobilização e incentivo para que as pessoas participem das comissões locais 

nos nossos equipamentos (caso das representações regionais) e dos colegiados setoriais, de 

modo que na próxima eleição essas instâncias sejam os principais espaços de articulação e 

mobilização para o processo eleitoral. 

O cadastro único é uma questão sempre levantada e neste pleito 2018-2019 muitas 

pessoas que participaram do processo reclamaram de ser obrigadas a inserir novamente 

informações para algo da Fundação Municipal de Cultura, uma vez que já são cadastradas na 

Lei de Incentivo, no Descontorno e nos demais editais da cultura. 
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Uma comunicação continuada durante todo o processo pode ser uma alternativa 

consistente de se qualificar mais ainda os candidatos e ampliar o número de participantes do 

processo eleitoral e a comissão eleitoral 2018-2019 recomenda que seja dada atenção 

especial a este ponto 

SOBRE AS DEFINIÇÕES 

Surgiu a sugestão, entre os membros da última comissão eleitoral, de definir um 

mínimo e votos para considerar o processo válido, abaixo do qual seriam convocadas novas 

eleições para aquele setor (por exemplo: abaixo de cinco votos distribuídos entre os 

candidatos). Seria, no entendimento dos membros da comissão, uma forma de evitar que haja 

conselheiros com apenas um voto, por exemplo. Outro ponto é se pensar em como garantir 

que o suplente se sinta responsável pelo mandato na mesma medida que o titular, mas isso 

deve ser estimulado e trabalhado também durante todo o processo eleitoral. 

RELAÇÃO DE RESPONSABILIDADES (JÁ COM SUGESTÕES) 

ELEMENTO RESPONSABILIDADE  

Mesa diretora 
Encaminhamento dos nomes do poder público na comissão eleitoral 
Elaborar cronograma do período eleitoral  
Manter o COMUC informado regularmente do andamento do processo eleitoral 

Plenário do 
Conselho 

Escolha ou validação dos representantes da sociedade civil na comissão eleitoral 
Aprovação do cronograma do período eleitoral 

Comissão eleitoral 

Elaboração de minuta do edital 
Participação nas reuniões 
Habilitação e inabilitação de candidatos 
Habilitação e inabilitação de eleitores 
Decisão sobre os recursos e impugnações no processo eleitoral 
Preparação das atas de todos os procedimentos relativos ao processo eleitoral 
Divulgação dos resultados explicitando os eleitos em cada segmento Envio da ata assinada pelos 
membros com o resultado da eleição para a Secretaria Municipal de Cultura 
Elaboração de relatório final dos trabalhos da comissão 

Ações Colegiadas 

Acompanhamento operacional das reuniões da comissão eleitoral 
Envio de convocação aos membros 
Redação final do edital e Encaminhamento para publicação no DOM 
Preparação dos locais de reunião 
Preparação dos formulários para inscrição 
Preparação das listagens com candidatos e eleitores habilitados e inabilitados 
Envio das listagens para o gabinete 

Gabinete 
Envio das listagens com candidatos e eleitores habilitados e inabilitados para publicação no DOM 
Envio do resultado da eleição para publicação no DOM 

Comunicação 
Preparar release e divulgação do processo eleitoral 
Contribuir com a mobilização de interessados no processo eleitoral 
Realizar registro fotográfico da posse dos conselheiros 

Candidatos  
Inserir todas as informações solicitadas no formulário 
Cumprir os requisitos mínimos exigidos no edital 
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Concordar em disponibilizar seus dados de contato e imagem para utilização nos boletins ou ações 
públicas ligadas ao COMUC 

Eleitores 
Inserir todas as informações solicitadas no formulário 
Cumprir os requisitos mínimos exigidos no edital 
Votar para escolher os seus representantes 

RELAÇÃO DEFINIÇÃO DE TERMOS (JÁ COM SUGESTÕES) 

Definições  

Comissão eleitoral 
Comissão instituída por meio de portaria da Secretaria Municipal de Cultura para coordenar o 
processo eleitoral dos representantes da sociedade civil no COMUC 

Edital de eleição 
Documento formal que especifica sobre todas as instruções normativas que regem o processo 
eleitoral 

Processo eleitoral 
Conjunto de etapas que compõem as eleições, compreendendo inclusive um breve período 
posterior à votação 

Candidato regional 
Representantes da sociedade civil eleitos para representar regiões administrativas do município, 
conforme estabelecido na legislação vigente 

Candidato setorial Representantes da sociedade civil eleitos para representar os diversos setores artísticos 

Candidatos servidores Representantes dos servidores concursados da PBH/FMC 

Eleitor setorial 
Cidadão morador de Belo Horizonte que atua comprovadamente em um dos 12 setores culturais 
que compõem o COMUC 

Eleitor regional Cidadão morador de Belo Horizonte que mora em uma das nove regiões administrativas da cidade 

Eleitores servidores Funcionário da administração municipal na cultura (concursados, terceirizados, comissionados) 

 

Equipe GEAAC 2017-2018 

Débora de Almeida Dias  

José Oliveira Junior 

Paula de Alencar e Castro Bainha 

Yasmin Ruela Baptista 

 


