
 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 

 
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA 

Rua Lupércio Garrido nº. 44 – Vila Barbosa 

Fone: (14) 3402-6600 

Email: sc@marilia.sp.gov.br 

Horário de atendimento: das 08:00h às 11:30h e das 13:00h às 17:30 h. 

Atribuições: Atuar na direção, administração da Secretaria e organização,  manutenção 

e supervisão de biblioteca, salas de leitura, centros culturais, museus, auditório e teatro e 

outras instituições da Prefeitura do Município de Marília voltadas ao estímulo e cultivo 

da ciências, das artes e das letras e bem assim a difusão e a promoção cultural; 

Incumbindo-se também da proteção do patrimônio artístico, arqueológico, histórico e 

cultural do Município. 

 

 

DIVISÃO DA CULTURA  
Rua Lupércio Garrido nº. 44  

Fone: (14) 3402-6604 

Email: divisaodecultura20.smc@gmail.com 

Horário de Atendimento: das 08:00h às 11:30h e das 13:00h às 17:30 h. 

Atribuições: auxiliar a gestora da pasta manter a ordem, a disciplina, dentro da 

Secretaria Municipal da Cultura e nos demais setores administrados pela pasta, 

fiscalizar a entrada e saída de pessoal, receber, distribuir e controlar a tramitação de 

documentos dentro da divisão e seus setores; requisitar documentação necessária para 

realização de eventos em geral;  manter em dia os lançamentos relativos a frequência 

dos servidores, observar a saída de pessoal a serviço durante o expediente, fazendo os 

registros e encaminhamentos necessários à administração, encaminhar ao Gabinete do 

Prefeito o registro das horas extras e horas em haver mensalmente, com vistas à análise 

da chefia, realizar a conferência da frequência de ponto biométrico dos servidores, 

cargos em comissão, legionários e estagiários e prestar contas para a Secretaria 

Municipal da Administração; auxiliar na elaboração de comunicados, memorandos; 

atender a todos os assuntos pertinentes ao quadro de pessoal, e atender os servidores que 

solicitam informações. 

 

 

AUDITÓRIO MUNICIPAL “PROF. OCTÁVIO LIGNELLI” 

Avenida Sampaio Vidal nº 245  

Fone: (14) 3413-6925 

Email: sc@marilia.sp.gov.br 

Horário de atendimento: das 08:00 às 11:30h e das 13:00h às 17:30h. 

Atribuições: O Auditório Municipal com 132 lugares, constitui neste âmbito, um espaço 

dinamizador e polivalente de promoção e difusão de atividades culturais fundamentais 

para o desenvolvimento intelectual dos munícipes; 

Este equipamento destina-se a realização de espetáculos, congressos, conferências e 

seminários bem como reuniões de associações de bairro e classe. 
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BANDA MARCIAL CIDADE DE MARILIA (Anexo ao CEMEC) 

Avenida Santo Antonio nº. 2701  

Fone: (14) 3422-4316 

Email: bandamarilia@gmail.com 

Horário de atendimento: Segundas, Terças e Sextas: das 08 às 11h30 e das 13 às 22h. 

Quartas - feiras: das 13 às 22h 

Quintas - feiras: das 13 às 17h 

Sábados: das 9h30 às 11h30 e das 13 às 19h 

Atribuições: a Banda Marcial é um local destinado ao ensino da música instrumental 

marcial, improvisação, criação, composição e análise, assim como execução de 

diferentes tipos de música através dos instrumentos musicais destinados à Banda 

Marcial; zelar pela aprendizagem dos alunos; incentivando os alunos a participarem da 

Banda Marcial, visando o desenvolvimento harmônico do corpo musical e a 

manutenção de boas condições físicas e mentais; entre os integrantes por meio da 

música. 

 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL JOÃO MESQUITA VALENÇA 

Avenida Sampaio Vidal nº 245   

Fone: (14) 3454-7434/3422-3827 

Email: bibliotecademarilia@yahoo.com.br 

Horário de atendimento: das 08:00h às 18:00 h. 

Atribuições: a Biblioteca Pública Municipal é um espaço destinado à leitura, pesquisa, 

defesa e promoção das novas tecnologias, constituído por um conjunto de recursos 

materiais e suporte de informação, com propostas inovadoras alicerçadas no 

conhecimento da necessidade de avançar permanentemente, na qualidade da prestação 

de serviços ao usuário, adotando novas tecnologias de informação, oferecendo aos 

munícipes cursos de informática, instrução de informática em Braille, rodas de leitura e 

contação de histórias. 

 

 

CENTRO CULTURAL E DE LAZER EZEQUIEL BAMBINI 

Avenida Sampaio Vidal S/nº 

Fone: (14) 3454-2502 

Email: sc@marilia.sp.gov.br 

Horário de atendimento: das 08:00h às 11:30h e das 13:00h às 17:30 h. 

Atribuições: O Centro Cultural com capacidade de acomodar 700 pessoas no auditório; 

constitui um espaço dinamizador e polivalente de promoção e difusão de atividades 

culturais; local este utilizado fundamentais para o desenvolvimento; e um salão com 

capacidade para acomodar 450 pessoas, destinado a exposições, confraternizações 

dançantes da melhor idade e destinado também a atividades de outras Secretarias e 

Autarquias. Este equipamento destina-se a realização de congressos, conferências, 

seminários e ensaios de cursos de teatro, dança e atividade circense bem como reuniões 

de associações de bairro e classe. 
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GALERIA MUNICIPAL DE ARTES 

Rua 15 de Novembro nº 367  

Fone: (14) 3432-3331 

Email: galeriadeartes.marilia@gmail.com 

Horário de atendimento: das 08:00h às 17:00h  

As quartas feiras das 8:00 as 12:00h e das 13:00h as 17:00h 

Atribuições: espaço destinado a desenvolver projetos e ações que incentivem a 

produção e divulgação das artes plásticas e visuais através da realização de cursos, 

oficinas, apoio a pesquisa e exposições e salões de arte; criar e manter acervo de artes 

plásticas e visuais, através de doações e aquisições para disponibilizá-lo ao público 

através de exposições; manter atualizado o cadastro de artistas e profissionais ligados a 

este segmento cultural; manter e zelar pela guarda do acervo de obras de arte do acervo 

da antiga Delegacia Regional da Cultura. 

 

 

MUSEU HISTÓRICO E PEDAGÓGICO   
Avenida Rio Branco nº 1383 

Fone: (14) 9 9112-2311 

Email: museu.marilia@hotmail.com 

Horário de atendimento: das 08:00h às 11:30h e das 13:00h às 17:30 h. 

Atribuições: o Museu Histórico e Pedagógico é um local incumbido de auxiliar na 

classificação, catalogação, exposição e conservação dos objetos e documentos do 

Museu, destinado também a manter os serviços de pesquisas e assentamentos sobre a 

história do Município; fornecer dados históricos solicitados por estudantes, 

historiadores e munícipes; promover exposições temáticas visando estimular o gosto 

pela história do Município; realizar campanhas para recebimento, em doação, de peças e 

documentos históricos, a fim de enriquecer o acervo; realizar, periodicamente, o 

tombamento do acervo do Museu; manter intercâmbio com instituições do gênero de 

Municípios, Estados e União. 

 

 

 

SALA MUNICIPAL DE PROJEÇÃO 

Avenida Sampaio Vidal nº 245 piso superior (Entrada pela Avenida Rio Branco)  

Fone: (14) 3413-6925 (14) 99716-2708 

Email: cinecultura.marilia@hotmail.com 

Horário de atendimento: das 09:00 às 12:00 hs e das 14:00 às 18:00. 

Atribuições: a Sala Municipal de Projeção é espaço com capacidade para acomodar 56 

pessoas, destinado a exibição de filmes e documentários, com o objetivo de ampliar a 

programação e atingir maior número de pessoas foi lançado no ano de 2008 o Projeto 

Cine Cultura, com a criação das sessões Melhor Idade ama Clássicos, Terça Nostálgica 

e Interquinta com a exibição que fizeram sucesso, o público pode até escolher o filme, 

com gêneros variados, e ênfase nos filmes mais recente. 

O Projeto Cine Cultura atende escolas da rede municipal e estadual de ensino, grupos de 

estudo, associações de bairro e classe, bem como grupos da melhor idade. 

 

 

 

 

 



TEATRO MUNICIPAL 

 

Email: sc@marilia.sp.gov.br 

Avenida Rio Branco s/nº Fone: (14) 3453-2553 email: sc@marilia.sp.gov.br . 

Horário de atendimento: das 08:00h às 11:30 h e das 13:00h às 17:30h. 

 

Atribuições: local destinado a realização de espetáculos, conferências e simpósios sobre 

artes cênicas conforme decreto numero 11812 de 19 de julho de 2016.   

 

Link decreto: 

 

http://www1.marilia.sp.gov.br/webleis/?tipo=4&numero=11812 
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