
COMISSÃO DE ELEIÇÃO DO CMPC 2021-2023
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DE UNAÍ-MG

SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA

COMUNICADO, de 11 de novembro de 2021, às 09h37min

CONSIDERANDO as atribuições desta comissão para deliberar sobre o processo eleitoral
do Conselho Municipal de Política Cultural (biênio 2021-2023), dispostas na Portaria nº
001/2021 da Secretaria da Cultura e Turismo de Unaí;

CONSIDERANDO os assuntos discutidos em reunião extraordinária no dia 06/11/2021
registrada na ata nº 002/2021 desta Comissão;

CONSIDERANDO os resultados das assembleias dos Fóruns Setoriais de Artes Visuais,
Música e Artes Cênicas realizados nos dias 08, 09 e 10 de novembro de 2021;

esta Comissão resolve e COMUNICA:

a) os candidatos eleitos para o Fórum Setorial de Artes Visuais foram:

• André Soares dos Reis
◦ Titular;

• Dagmar Ferreira Porto
◦ Suplente

b) os candidatos eleitos para o Fórum Setorial de Música foram:

• Marcos Flavio de Melo
◦ Titular;

• Marcelo Guimarães Roquete Franco
◦ Suplente

c) os candidatos eleitos para o Fórum Setorial de Artes Cênicas foram:

• André Campos Lourenço
◦ Titular;

• Philipe Gottelib Santos
◦ Suplente

d) conforme o regulamento previsto no anexo do edital SECTUR 002/2021, o prazo final 
para entrega dos documentos abaixo é de 17h do dia 17/11/2021 ou ainda para o 
protocolo de impedimento ou desistência:
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a) Documento de Identidade com Foto;

b) CPF (dispensável se já constar no documento de identidade);

c) Comprovante de endereço emitido nos últimos 90 dias (em seu próprio nome ou 
de cônjuge com apresentação de certidão de casamento civil ou ainda com 
declaração simples do locatário de imóvel);

d) Atestado de não-existência de Antecedentes Criminais – Federal;

e) Atestado de não-existência de Antecedentes Criminais – Estadual; 

f) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 
Ativa da União – emitida nos últimos 30 dias;

g) Certidão Negativa de Débitos relativos ao Estado de Minas Gerais – emitida nos 
últimos 30 dias;

h) Certidão Negativa de Débitos relativos ao Município de Unaí – emitida nos últimos
30 dias – dispensada se usuário não for cadastrado; 

i) Comprovação da atuação cultural, que pode ser feita de uma das três formas 
abaixo:

a) no caso de portfólio, usar um máximo de 3 folhas contendo fotografias, data 
e local de atividade e breve descrição da atividade realizada;
b) no caso de contemplação na Lei Aldir Blanc (LAB) em nível estadual ou 
municipal, trazer apenas a página que mostra o nome do contemplado;
c) no caso de carteira de registro profissional, trazer a carteira ou cópia);

Unaí, Minas Gerais, 08 de Novembro de 2011.
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