
MINUTA DE TEXTO BASE
ANTEPROJETO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

Confere nova normatização ao Conselho Municipal de Política Cultural, revogando a Lei
nº 12.354, de 10 de setembro de 2005.
Art. 1º - O Conselho Municipal de Política Cultural, passa a ser regido pelas disposições previstas
nesta lei.
Art. 2º - O Conselho Municipal de Política Cultural é o órgão de caráter consultivo, deliberativo e
propositivo  em  questões  referentes  à  política  cultural  municipal  que,  no  âmbito  da  Secretaria
Municipal  de  Cultura,  institucionaliza  a  relação  entre  a  Administração  Pública  e  os  setores  da
sociedade civil ligados à cultura.
Art. 3º - A atuação do Conselho Municipal de Política Cultural deverá orientar-se pelos princípios da
cidadania, da democracia participativa e da diversidade cultural, zelando pelo debate transparente
dos temas e pela participação direta da sociedade.
Art. 4º - Integram a estrutura do Conselho Municipal de Política Cultural as seguintes instâncias:
I – Conselho Geral;
II - Câmaras Setoriais e Regionais;
III – Plenária;
IV - Secretaria de Apoio.
Parágrafo  único-  O funcionamento  do Conselho  Municipal  de  Política  Cultural,  considerando  a
dinâmica de todas as suas instâncias, será definido por Regimento Interno estipulado através de
Decreto regulamentador.
Art. 5º - Compete ao Conselho Geral:
I  -  representar  a  sociedade civil  de  Campinas perante o  poder  público  municipal  em assuntos
relacionados à cultura;
II - propor à Secretaria Municipal de Cultura diretrizes para a política de cultura municipal;
III- formular e aprovar o Plano Municipal de Cultura a partir de diretrizes aprovadas em Conferência
Municipal de Cultura;
IV - acompanhar a execução do Plano Municipal de Cultura;
V – opinar sobre a formulação do orçamento da Secretaria Municipal de Cultura e acompanhar sua
execução;
VI  -  acompanhar  o  cumprimento  das  diretrizes  e  instrumentos  de  financiamento  da cultura  no
âmbito do município de Campinas;
VII - fiscalizar a aplicação dos recursos recebidos em decorrência das transferências federais e
estaduais para o município de Campinas;
VIII - deliberar sobre as diretrizes de aplicação dos recursos do Fundo de Investimentos Culturais
de Campinas, assim como apreciar e aprovar a sua aplicação;
IX - opinar sobre o aperfeiçoamento da legislação municipal relativa às atividades culturais;
X  –  acompanhar  a  avaliação  de  programas  existentes  na  Secretaria  Municipal  de  Cultura,
apresentar  propostas de aprimoramento e opinar  na formulação de novos programas,  projetos,
ações e editais;
XI  – acompanhar  a celebração de convênios pela Secretaria  Municipal  de Cultura com órgãos
públicos e entidades culturais, nos âmbitos municipal, estadual, federal e Internacional;
XII  –  deliberar  sobre  os  temas das conferências  municipais  de cultura  no que diz  respeito  às
demandas locais;
XIII  -  colaborar  com  a  Secretaria  Municipal  de  Cultura  na  convocação  e  na  organização  das
Conferências Municipais de Cultura, bem como acompanhar a efetivação das propostas geradas;
XIV- promover audiências públicas regionais e setoriais, a partir da pauta do Conselho Municipal de
Política Cultural e das demandas da sociedade, garantindo devolutivas aos segmentos culturais;
 XV – indicar a Comissão Avaliação de projetos inscritos no FICC;
XVI- estabelecer relações com o Conselho Estadual de Política Cultural, o Conselho Nacional de
Política Cultural (CNPC) e com os demais Conselhos Municipais e Estaduais de Política Cultural;
XVII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno, após a posse do Conselho.
Art.  6º  -  O  Conselho  Geral  será  composto  por  25  (vinte  e  cinco)  membros  titulares  e  seus
respectivos  suplentes,  com  representação  setorial,  territorial,  institucional  e  de  trabalhadores,
garantindo a representação do poder público e da sociedade civil.



Art. 7º - As atividades do Conselho Geral ocorrerão na Secretaria Municipal de Cultura, ou em local
por ela assegurado.
Art. 8º - Os membros do Conselho Geral terão mandato de 2 (dois) anos, renovável uma única vez
por igual período.
Art. 9º -  A representação da sociedade civil no Conselho Geral será composta por conselheiros da
Câmara  Setorial  das  Artes,  da  Câmara  Setorial  da  Cidadania  Cultural  e  da  Câmara  de
Representação Territorial, conforme segue:
05  (cinco)  representantes  eleitos  na  Câmara  Setorial  das  Artes,  composta  pelos  segmentos
artísticos, dentre eles: teatro, dança, circo, música, literatura, livro e leitura, abrangendo bibliotecas,
escritores  e  saraus;  artes  visuais,  abrangendo  artes  plásticas,  artes  gráficas  e  fotografia;
audiovisual,  abrangendo  cinema,  vídeo,  animação,  games  e  cineclube,  e  outras  linguagens
artísticas;
04  (quatro)  representantes  eleitos  na  Câmara  Setorial  da  Cidadania  Cultural,  composta  pelos
movimentos culturais de afirmação de direitos e identidades,  dentre eles:  patrimônio material  e
imaterial,  abrangendo:   arqueologia,  museus,  memória  e arquivos;  movimentos  culturais  LGBT;
culturas populares e tradicionais;  culturas afro-brasileiras; expressões culturais de pessoas com
deficiência; cultura digital; capoeira, Hip Hop, dentre outras;
04 (quatro) representantes eleitos na Câmara de Representação Territorial;
01  (um)  representante  setorial  de  entidades  de  pesquisa,  abrangendo:  centros  de  formação  e
gestão cultural, institutos, grupos de pesquisa e universidades;
01 (um) representante setorial das instituições culturais privadas sem fins lucrativos atuantes na
cidade com no mínimo dois anos de existência com oferecimento de atividades culturais gratuitas.
Art. 10º - A representação do Poder Público no Conselho Geral será composta da seguinte forma:
I  –  09  (nove)  representantes  da  Secretaria  Municipal  de  Cultura,  indicados  pelo  Secretário
Municipal de Cultura;
II  -  01 (um) representante dos servidores da Secretaria Municipal de Cultura,  eleito pelos seus
pares;

DAS CÂMARAS
Art. 11º - Compete às câmaras setoriais, regionais e gestores dos equipamentos públicos, discutir,
de forma abrangente, todos os temas relativos às respectivas áreas de atuação, bem como propor
diretrizes para a composição das políticas públicas da Secretaria Municipal de Cultura de acordo
com as demandas geradas pelo Conselho Geral e/ou propostas pela sociedade.
Art. 12º - As câmaras setoriais e regionais serão compostas por membros do Conselho Geral e
abertas à participação de indivíduos,  artistas,  ou representantes de coletivos,  grupos,  fóruns e
organizações culturais.
Art. 13º - As câmaras setoriais e regionais serão coordenadas pelos conselheiros dos respectivos
segmentos artísticos culturais e das regiões que se reunirão ordinariamente ao menos uma vez por
semestre  ou  extraordinariamente  de  acordo  com  as  demandas  do  Conselho  Geral  em  datas
definidas e divulgadas, e quorum, conforme regulamento.
Art. 14º - Os resultados das comissões setoriais e regionais poderão ser levados ao Conselho Geral
como proposta de pauta para discussão, conforme regulamento.
Art. 15º – A Câmara Setorial das Artes organizará Comissões para debater questões específicas de
cada linguagem artística.
Art. 16º – A Câmara Setorial da Cidadania Cultural  organizará Comissões para debater questões
específicas de cada segmento.

DA PLENÁRIA
Art.  17º - A Plenária é a instância ampliada do Conselho Municipal de Política Cultural,  e será
composta por todos os membros do Conselho Geral e das comissões setoriais e regionais.
Art.  18º  -  Compete  à  Plenária  debater  e  deliberar  sobre  assuntos  de  interesse  do  Conselho
Municipal de Política Cultural, exclusivamente a partir de pauta encaminhada pelo Conselho Geral,
conforme regulamento.
Art.  19º  -  A  Plenária  deverá  se  reunir  ordinariamente  ao  menos  uma  vez  ao  ano  e
extraordinariamente conforme deliberação do Conselho Geral, sendo por este convocada conforme
requisitos do Regimento Interno.

DA SECRETARIA DE APOIO



Art. 20º - A Secretaria de Apoio é o órgão executivo responsável por gerenciar, secretariar, apoiar,
acompanhar e divulgar as atividades do Conselho Municipal de Cultura.
Art.  21º-  A estrutura  de  servidores  da  Secretaria  de  Apoio  será  composta  por  funcionários  da
Secretaria Municipal de Cultura.
Parágrafo único - A Secretaria de Apoio funcionará na Secretaria Municipal de Cultura.
Art. 22º - Compete à Secretaria de Apoio:
I - assistir ao Presidente do Conselho e aos conselheiros durante as reuniões do Conselho Geral e
da Plenária;
II  –  auxiliar  na  convocação  do  Conselho  Geral,  Plenária,  Comissões  e  demais  atividades  do
Conselho Municipal de Política Cultural;
III - registrar a pauta e os debates das reuniões do Conselho Geral, das Comissões e da Plenária
em ata, cujo extrato será publicado no Diário Oficial da Cidade;
IV - garantir a formação sistemática dos conselheiros quanto ao funcionamento do setor público, da
legislação, das políticas culturais, dentre outras questões de interesse do Conselho Municipal de
Política Cultural;
V  -  receber  e  analisar  as  requisições  de  cadastramento  dos  grupos,  coletivos,  artistas,
organizações e entidades culturais para a composição das câmaras setoriais e territoriais;
VI - manter livro próprio contendo todas as informações e documentos produzidos e utilizados nas
atividades do Conselho Municipal de Política Cultural;
VII – manter relação administrativa com a Secretaria Municipal de Cultura;
VIII– garantir a transparência e dar publicidade a todos os atos do Conselho Municipal de Política
Cultural através da sua publicação nos canais oficiais de comunicação e de plataforma virtual com
notícias atualizadas, que permita a participação direta da sociedade.
Art. 23º - Ao Secretário Executivo caberá a coordenação e a direção dos trabalhos da Secretaria de
Apoio e o suporte a todas as reuniões do Conselho Geral, das Comissões e da Plenária.

DO PROCESSO ELEITORAL
Art. 24º - A indicação de conselheiros do poder público e o processo eleitoral para representantes
da sociedade civil deverão levar em conta a composição mínima de 50% de mulheres no Conselho.
A forma de garantir tal composição será definida pelo Decreto regulamentador.
Art. 25º - A eleição dos conselheiros representantes das Câmaras Setoriais para o Conselho Geral
ocorrerá através de Colégio Eleitoral setorial.
Art.  26º  -  O  Colégio  Eleitoral  para  a  escolha  dos  conselheiros  setoriais  será  constituído  por
cidadãos cadastrados conforme requisitos definidos no Decreto regulamentador.
§ 1º - O cidadãos deverão optar pelo cadastramento em apenas uma das Câmaras Setoriais a
serem representadas.
§ 2º - Poderão votar no Colégio Eleitoral setorial apenas cidadãos cadastrados e homologados,
sendo que cada cidadão poderá votar em 01 (um) candidato da sua Câmara Setorial.
§ 3º - Fica vedada a inscrição de candidatos em mais de uma Câmara Setorial;
§ 4º- A Comissão Eleitoral deverá homologar a inscrição dos pedidos de cadastramento;
Art. 27º - Depois de homologadas as inscrições e compostos os Colégios Eleitorais, a Secretaria
Municipal de Cultura encaminhará para cada um dos inscritos aptos a participar do processo de
eleição,  por  meio  de  correspondência  eletrônica,  a  relação  dos  candidatos  habilitados  para
concorrer à vaga de conselheiro, identificando as vagas e áreas às quais cada um concorre.
Art. 28º – Os candidatos representantes da Câmara Setorial das Artes deverão ser cadastrados
como representante de um dos segmentos artísticos;
Parágrafo único – Não será eleito mais do que um representante do mesmo segmento artístico.
Art.  29 - Os candidatos representantes da Câmara Setorial da Cidadania Cultural  deverão ser
cadastrados como representando um dos segmentos;
Parágrafo único – Não será eleito mais do que um representante do mesmo segmento .
Art.  30  -  A Secretaria  Municipal  de  Cultura  encaminhará  aos  candidatos  cadastrados  nas  e
devidamente  homologados,  por  meio  de  correspondência  eletrônica,  a  relação  de  candidatos
habilitados para concorrer à vaga de conselheiro regional, identificando as vagas e regiões às quais
cada um concorre.
Art. 31 - A escolha dos representantes das instituições, dos centros de pesquisa e das  instituições
culturais privadas sem fins lucrativos deverão ocorrer por formação de Colégio Eleitoral.  



Art.  32º  -  A  Assembleia  da  Câmara  Territorial  será  formada  pelos  membros  dos  Conselhos
Regionais de Cultura e dos Conselhos de Gestão Local dos equipamentos públicos de Cultura;
Parágrafo único - A instalação, funcionamento, quorum e abrangência dos Conselhos Regionais de
Cultura e Conselhos de Gestão Local serão definidos em regulamentos próprios.
Art. 33º - O voto é pessoal e intransferível, não sendo aceito voto por procuração.
Art. 34º - Encerrada a votação, será lavrada ata pública onde constará a contagem dos votos e sua
apuração, a ser divulgada pelo site da Secretaria Municipal de Cultura.
Parágrafo único - O resultado da eleição será encaminhado ao Secretário Municipal de Cultura para
publicação no Diário Oficial do Município;
Art. 35º- Do resultado da eleição, caberá recurso à Comissão Eleitoral no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, conforme procedimento definido em Decreto regulamentador.

DA COMISSÃO ELEITORAL
Art. 36º - O processo eleitoral do Conselho Municipal de Política Cultural será coordenado pela
Comissão Eleitoral, composta por oito membros, sendo 04 (quatro) representantes da Secretaria
Municipal de Cultura, indicados pelo Secretário Municipal de Cultura, e 04 (quatro) representantes
da sociedade civil, eleitos pelo Conselho Municipal de Política Cultural.
Parágrafo  único  –  A primeira  eleição  do  Conselho  Municipal  de  Políticas  Culturais  terá  como
representantes da Sociedade Civil 04 (quatro) membros eleitos pelo Conselho Municipal de Cultura.
I - caberá a um dos 4 (quatro) representantes da Secretaria Municipal de Cultura a presidência da
Comissão Eleitoral;
II  -  os membros da Comissão Eleitoral  não poderão ser candidatos ao Conselho Municipal  de
Política Cultural de São Paulo.
Art. 37º - Compete à Comissão Eleitoral:
a) elaborar o edital que disciplinará o processo eleitoral;
b) coordenar e fiscalizar todas as atividades relativas ao processo eleitoral disciplinado por edital;
c) decidir os recursos e impugnações sobre o processo eleitoral;
d) enviar o resultado da eleição para homologação;
e) analisar e decidir sobre o deferimento ou indeferimento dos pedidos de inscrição no processo
eleitoral;
f) decidir os casos omissos no edital que disciplina o processo eleitoral;
g) elaborar e publicar os critérios pormenorizados para cadastramento de candidatos e eleitores, de
acordo com o Decreto regulamentador.
Art. 38º - Os recursos e demais casos não resolvidos pela Comissão Eleitoral, serão submetidos à
avaliação e decisão do Secretário Municipal de Cultura.



REGIMENTO INTERNO DA
1ª CONFERÊNCIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CAMPINAS

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º –  Considerando as  deliberações da  III  Conferência  Municipal  de  Cultura e  ainda o
princípio da democratização dos processos decisórios com a participação e controle social no
processo  de  implantação  do  Sistema  Nacional  de  Cultura,  estabelecido  pela  Emenda
Constitucional 71 promulgada em 29 de novembro de 2012, compete à Secretaria Municipal de
Cultura realizar a 1ª Conferência Municipal Extraordinária da Cultura de Campinas.
Parágrafo único – A 1ª Conferência Municipal  Extraordinária de Cultura de Campinas será
realizada nos dias 15 (das 19h00 às 22h00) e 16 (das 8h00 às 17h00) de agosto de 2014, na
Estação Cultura, localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, s/nº – Centro, de acordo com
programação definida no art. 10 deste Regimento.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 2º A 1ª Conferência Municipal Extraordinária de Cultura de Campinas tem por objetivo a
definição de diretrizes para reformulação do Conselho Municipal de Cultura e a sua adequação
aos parâmetros para implantação do Sistema Municipal de Cultura.
 

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Art.  3º –  A  1ª  Conferência  Municipal  Extraordinária  de  Cultura  de  Campinas  terá  caráter
mobilizador e propositivo.
Art. 4º – A 1ª Conferência Municipal Extraordinária de Cultura de Campinas será presidida pelo
Secretário Municipal da Cultura e terá como Coordenador Geral o Diretor de Cultura, que na
ausência ou impedimento eventual do Secretário, assumirá a função de Presidente.
§ 1º - A Coordenação de Produção da 1ª Conferência Municipal Extraordinária de Cultura de
Campinas será exercida pelo Coordenador Setorial de Ação Cultural.
§ 2º - A Comissão Organizadora será composta, além da Presidência, por membros do governo
municipal e da sociedade civil organizada.
Art. 5º Compete à Comissão Organizadora:
I. Coordenar, supervisionar e promover a realização da 1ª Conferência Municipal Extraordinária
de Cultura de Campinas;
II. Elaborar a programação da 1ª Conferência Municipal Extraordinária de Cultura de Campinas;
III.  Assegurar  a  lisura  e  a  veracidade  de  todos  os  atos  e  procedimentos  relacionados  à
realização da 1ª Conferência Municipal Extraordinária de Cultura de Campinas;
IV. Mobilizar parceiros e entidades, no âmbito de sua atuação no município, para preparação e
participação na Conferência;
V. Deliberar sobre os demais casos omissos ou conflitantes deste Regimento.
Art. 6º - A 1ª Conferência Municipal Extraordinária de Cultura de Campinas terá assegurada,
em todas  as  suas  etapas,  a  ampla  participação  de  representantes  do  poder  público  e  da
sociedade civil.
§ 1º – Poderão se credenciar  para participar da 1ª Conferência Municipal  Extraordinária de
Cultura de Campinas cidadãos maiores de 16 anos, integrantes de entes governamentais e da
sociedade civil, com domicílio no Município de Campinas.
§ 2º – Os participantes serão classificados nas seguintes categorias:
I  -  Credenciado  –  participante  credenciado  no  prazo  estabelecido  por  este  regimento,  com
direito a voz e voto, podendo votar e ser votado.
II. Convidado – participante credenciado, com direito a voz.
III. Observador – participante não credenciado, sem direito a voz e a voto.
§ 3º – A Conferência não poderá ser instalada se não for atingido o número mínimo de 25
(vinte e cinco) credenciados, independentemente do segmento que representem.

CAPÍTULO IV
DO TEMÁRIO



Art.7º O tema geral da 1ª Conferência Municipal Extraordinária de Cultura de Campinas será
“DIRETRIZES PARA REFORMULAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA E A SUA
ADEQUAÇÃO  AOS  PARÂMETROS  PARA  IMPLANTAÇÃO DO  SISTEMA  MUNICIPAL  DE
CULTURA”.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO

Art. 8 – Os trabalhos da 1ª Conferência Municipal Extraordinária de Cultura de Campinas serão
divididos em etapas, de acordo com cronograma a seguir:
Dia 15.08.2014 – Sexta-feira
18h00 – Inicio do credenciamento
18h30 - Abertura
19h30 – Aprovação do Regimento Interno
20h00 – Apresentação sobre a dinâmica dos trabalhos
20h30 – Término do credenciamento e Encerramento
Dia 15.08.2014 - Sábado
08h00 – Inicio do credenciamento
09h30 – Leitura de proposta inicial
10h00 – Divisão nos grupos
12h30 – Intervalo
13h30 – Seminário Sistema Municipal de Cultura (Célio Turino)
14h00 – Plenária Final
17h00 – Votação das propostas
17h30 – Encerramento
Art. 9 – A 1ª Conferência Municipal Extraordinária de Cultura de Campinas será aberta pelo
Secretário Municipal de Cultura, que, em seguida, dará início aos trabalhos.
Art. 10 – No segundo dia de Conferência, após a abertura e leitura da proposta inicial,  os
credenciados dirigir-se-ão para os grupos de debates.
§ 1º – Cada grupo contará com um Facilitador indicado pela Secretaria Municipal de Cultura e
um Relator eleito pelo Grupo.
§ 2º - Os Grupos de Discussão realizarão livre discussão do tema, tendo, cada participante, três
minutos para exposição e, a partir desta, elaborarão propostas vinculadas ao respectivo objetivo
da Conferência.
§ 3º - As propostas definidas em cada Grupo serão sistematizadas pelo respectivo relator, o
qual apresentará uma proposta de redação a ser aprovada pelo Grupo ou ajustada, se for o
caso, a fim de determinar-se a redação final.
§ 4º – Serão admitidas na plenária final propostas contraditórias com mais de 20% (vinte) de
votos nos grupos.
Art.  11 –  Concluídos  os  trabalhos,  caberá  a  cada  relator  do  Grupo de  Discussão  elaborar
relatório final do respectivo Grupo, contendo as propostas cujo teor deverá ser aprovado por
seus integrantes.
Art. 13 – Na Plenária Final serão apresentados, pelos respectivos Relatores, os relatórios finais
de cada Grupo à Comissão Organizadora e aos demais participantes, contendo as propostas.
Parágrafo único – Cada Relator terá até dez minutos para expor as propostas elaboradas por
seu Grupo.
Art. 14 – Após a apresentação das propostas formuladas por todos os Grupos de Discussão,
caberá à Comissão Organizadora organiza-las para votação.
§ 1º - Serão agrupadas por semelhança as propostas dos grupos e destacadas as diferenças.
§ 2º -  A organização buscará aprovação das propostas por consenso progressivo em último
caso serão postas em votação de maioria simples as divergências.
§ 3º - A organização colocará para aprovação da plenária o resultado final das propostas.
 CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15 – A Comissão Organizadora elaborará documento contendo as propostas aprovadas na
1ª Conferência Municipal Extraordinária de Cultura de Campinas.

Campinas, 16 de agosto de 2013.
1ª Conferência Municipal Extraordinária de Cultura de Campinas  


