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PORTARIA N°005/2021. 

 

Institui a Comissão Eleitoral para organização 
das eleições do Conselho Estadual de Política 
Cultural  Biênio 2021/2023.  

 

O Presidente do Conselho Estadual de Política Cultu ral no 
uso de suas atribuições legais e regimentais,  

CONSIDERANDO a necessidade de organização do processo 
eleitoral;  

CONSIDERANDO a necessidade de cumprir os requisitos 
estabelecidos na Resolução nº001/2021-CEPC, publica da no DOE 
Nº7.373, datado de 17 de março de 2021;  

CONSIDERANDO deliberação do Plenário do Conselho Estadual de 
Política Cultural em reunião extraordinária de nº23 0.  

Considerando ainda , o teor contido no Ofício 
nº2123/2021/MPF/PRAP/APG 

 

RESOLVE:  

Art. 1° . Institui Comissão Eleitoral composta por 03 
(três) conselheiros do CEPC e 02 (dois) representan tes da 
SECULT; como convidados, 02 (dois) representantes d a 
Comissão de Cultura da OAB, com a seguinte composiç ão: 

Membros efetivos:  

1. Cléverson Alberto da Costa Baía – CEPC; 

2. Maria Josineide Leite de Araújo - CEPC; 

3. Disney Furtado da Silva - CEPC; 

4. Dilçon Souza Leão – SECULT; 

5. Karla Regina Damasceno e Silva – SECULT; 

6. Géssica Paula Brito da Silva – OAB/AP; 

7. Eliane de Nazaré Souza Gomes - OAB/AP. 
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Art. 2° . Os 07 (sete) membros efetivos da Comissão 

Eleitoral deverão escolher seu (a) vice-presidente e um (a) 
Secretário (a); na primeira reunião da referida com issão, 
uma vez que o cargo de Presidente da Comissão caber á ao 
presidente do CEPC ou no impedimento deste ao(à) vi ce-
presidente, 

Art. 3° . Os integrantes da comissão terão as seguintes 

atribuições:  

I - elaborar e publicar o Regimento específico do p leito 
eleitoral a ser realizado, conduzir a execução e a 
coordenação geral do processo. 

II - fazer cumprir a Resolução 001/2021-CEPC, o 
Regimento Eleitoral e o Edital de Convocação da Ele ição, com 
a devida publicação no Diário Oficial do Estado ou outro 
veículo de comunicação impresso, bem como no quadro  de avisos 
e site (www.cepc.ap.gov.br) do CEPC/AP; 

III - elaborar e divulgar aos(às) participantes tod os 
os demais comunicados referentes ao processo eleito ral, 
dando-lhes publicidade no DOE ou outro veículo de c omunicação 
impresso, site www.cepc.ap.gov.br) e quadro de avis o do CEPC, 
devendo ser obedecidos os prazos constantes do edit al lançado 
com base na Resolução citada no item anterior e no Regimento; 

IV - receber, examinar e homologar os requerimentos  de 
inscrição de candidatos (as) e de delegados (as), e  toda a 
documentação pertinente, encaminhando-os para a dev ida 
análise;  

V - consultar o CEPC sobre os (as) candidatos (as) 
acerca de eventual situação de incompatibilidade pa ra o 
exercício da função para a qual se candidatou;  

VI - comunicar formalmente após análise aos (às) 
candidatos (as) toda e qualquer irregularidade dete ctada na 
documentação apresentada; 
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VII - impugnar, após análise se necessário, as 
inscrições de candidatos (as) e de eleitores (as) q ue não 
cumprirem as regras do 

 Regulamento, do Regimento Eleitoral e do Edital da s 
Eleições;  

VIII - homologar após análise a inscrição dos (as) 
candidatos (as) e de eleitores (as) que tenham aten dido todos 
os requisitos e exigências contidas nos Regulamento s;  

IX - comunicar formalmente aos (às) candidatos (as)  os 
registros cujas inscrições tenham sido homologadas,  bem como 
o respectivo número de ordem atribuído por sorteio com a 
participação de todos (as) os (as) concorrentes ao pleito 
eleitoral, fixando-os em local de fácil visualizaçã o para os 
(as) eleitores (as); 

X - imediatamente após a apuração dos votos, homolo gar 
o resultado final da eleição aos (às) candidatos (a s), e 
divulgar o referido resultado com o nome do (a) ele ito (a), 
bem como o total de votos conferidos a cada candida to (a), 
votos nulos, brancos e abstenções; 

XI - submeter imediatamente ao (à) Presidente da 
Comissão Eleitoral, para apreciação, as dúvidas sus citadas 
em relação ao processo eleitoral, com manifestação 
fundamentada e conclusiva da Comissão Eleitoral, co m base 
nesta Resolução e Regulamentos complementares; 

XII - formar processo único com toda documentação 
recebida e expedida, relativa ao processo eleitoral , 
numerada sequencialmente, a ser conservada pelo CEP C;  

XIII - decidir sobre quaisquer outras questões 
referentes ao processo eleitoral; 

XIV - cumprir e fazer cumprir esta Resolução Normat iva, 
o Regimento Eleitoral e as demais normas vigentes;  

XV - a Comissão Eleitoral se extinguirá automaticam ente 
e imediatamente após o resultado das eleições. 
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Parágrafo único : A Comissão eleitoral deverá receber toda e 

qualquer documentação de candidatos e eleitores sem  
questionamento, emitindo o devido recibo de protoco lo e 
encaminhando-os para a devida análise da comissão. 

Art. 4º . Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Dê-se ciência. Cumpra-se. Macapá-AP, 09  de 
agosto de 2021. 

 

 

 

  
CLÉVERSON ALBERTO DA COSTA BAÍA                                                         

Presidente - CEPC/AP Decreto                                                                        
nº 2240 – 02/07/2021  

 


