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CONVOCAÇÃO: Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura de Taubaté (CMC)  

Dia 6 de agosto de 2021 

   

Nobres Conselheiras e Conselheiros  

CONVOCAMOS vossas Senhorias para a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no dia 
06 de agosto de 2021 (sexta-feira), às 15 horas em primeira chamada e às 14 horas e 15 
minutos em segunda chamada, via Skype (link de acesso: 
https://join.skype.com/i6dLa3xsoMQe ) a qual terá a seguinte pauta: 

 

- Eleição de nova mesa diretora para conclusão  do mandato 2020/2021 do CMC. 
   

Anexos 

Segue em anexo a este e-mail de Convocação: 
- Parecer da Comissão Especial Eleitoral de emitido em 02 de agosto de 2021. 
  

 Atenciosamente  

  

Convocação redigida por Nathália Maria Novaes Victor (Primeira Secretária do CMC) a pedido 
dos conselheiros Marcela Mantovani Teixeira, Ronaldo José Robles e Tiago Bernardes de Jesus. 
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Comissão especial eleitoral para nova composição de mesa diretora -

Conselho Municipal de Cultura de Taubaté 

 

Taubaté, 02 de agosto de 2021 

Ref.: Plano de execução de novas eleições para a mesa diretora do CMC 

 

Ao plenário do Conselho Municipal de Cultura. 

 

Considerando a renuncia à função de presidente do CMC pelo conselheiro Mario 

Jefferson Leite Mello, representante da setorial de instituições culturais não-governamentais, 

apresentada em 19 de julho de 2021. 

Considerando a criação da Comissão especial eleitoral do CMC na reunião ordinária de 

27 de julho de 2021, com a função de elaborar um plano de execução de um pleito eleitoral, 

para facilitar e atribuir credibilidade a este processo que definirá a formação definitiva da Mesa 

Diretora que regerá o referido conselho de cidadania até o 21 de janeiro de 2022 (contados 24 

meses após a posse da atual gestão). 

A comissão define a seguinte regra eleitoral: 

1. As chapas candidatas devem se inscrever por meio do e-mail oficial do conselho 

(cmc.taubate@gmail.com) até as 17:59h do dia 05/08/21; 

1.1. As chapas devem apresentar sua formação completa (presidente, vice-

presidente, primeiro secretário e segundo secretário). No e-mail de inscrição 

deve-se informar apenas os nomes e a atribuição de cada um na mesa diretora; 

1.2. No mesmo dia (05/08/21) após às 18h, todos os conselheiros serão informados 

por e-mail quais chapas com seus integrantes foram inscritos; 

2. No dia 06/08/21 será realizada uma reunião extraordinária do CMC, com o objetivo 

de realizar a apresentação das chapas candidatas e de se realizar a votação; 
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2.1. Reunião extraordinária será iniciada às 15h, em primeira chamada. Caso não 

atinja o quórum mínimo de 50% + 1 dos integrantes do Conselho, a reunião será 

iniciada às 15h15 com qualquer número de presentes; 

2.2. O acesso à reunião será feito por meio do link 

https://join.skype.com/i6dLa3xsoMQe , que pode ser acessado tanto pelo 

aplicativo Skype ou por navegador web. Também será permitido o 

acompanhamento da reunião presencialmente pelos conselheiros que assim 

desejarem, para acompanhar os procedimentos de apuração da votação na 

Secretaria de Turismo e Cultura; 

2.3. A reunião terá como única pauta a eleição da Mesa Diretora; 

2.4. Cada chapa candidata terá 10 minutos para sua apresentação; 

3. Após as apresentações das chapas candidatas será disponibilizado aos conselheiros, 

por chat ou por e-mail, o link de um formulário online (google forms) que deve ser 

preenchido pelos conselheiros eleitores; 

3.1. Serão contabilizados os votos dos conselheiros titulares e em situação de 

titularidade; 

3.2. No formulário, os conselheiros devem informar seu nome completo e assinalar 

seu voto; 

3.3. Será obrigatória a identificação do conselheiro no formulário para que seja 

cumprido o Art.18 do regimento interno do CMC, que em seu parágrafo único 

determina que as eleições sejam por meio de votações nominais. Para que haja 

lisura neste processo, a apuração destes votos será realizada por funcionários 

da Secretaria de Turismo e Cultura que não fazem parte do CMC, e que farão a 

contagem e a verificação da validade dos votos. Caso hajam conselheiros 

presentes na secretaria neste momento, todo este processo poderá ser 

acompanhado presencialmente, sendo garantidas as medidas de 

distanciamento e cuidados sanitários em razão da pandemia do COVID-19; 

3.4. O tempo limite para votação será de até 20 min, contados a partir do envio do 

link; e a apuração durará até 10min, contados a partir da finalização do tempo 

de votação; 
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4. Terminada a apuração dos votos, o resultado é encaminhado à comissão eleitoral 

para que seja anunciado na reunião a chapa vencedora, que terá posse automática; 

5. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão especial eleitoral. 

Sem mais para o momento.  

Atenciosamente 
 

 

Comissão especial de eleição do Conselho Municipal de Cultura 
 

Marcela Mantovani Teixeira 

Tiago Bernardes de Jesus 

Ronaldo José Robles 
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