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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA 
CULTURAL DE UBATUBA – CMPC DE UBATUBA  
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL DE 

UBATUBA – CMPC, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 

Lei Municipal nº 3.628 de 14 de março de 2013 e o disposto no Decreto Municipal 

5.788 de 02 de outubro de 2013, CONVOCAM todos os conselheiros do Conselho 

Municipal de Política Cultural de Ubatuba para REUNIÃO ORDINÁRIA a ser 

realizada por videoconferência através do aplicativo gratuito JITSI MEET em URL 

específica, no dia, hora e pauta discriminados abaixo:  

 

1. Data: 15 de junho de 2020 (segunda-feira)  
2. Horário: 18h 
3. Local da realização da videoconferência: Sede administrativa da FundArt, na 

Praça Nóbrega, nº 54, Centro, Ubatuba. 

 
 A URL específica – convite para reunião online 

será encaminhada aos conselheiros por e-mail e/ou 

aplicativo de mensagens WhatsApp CMPC 

Ubatuba até 15 minutos antes do início previsto. 

4. Pauta:  
a) Votação final para definição do logo do CMPC entre as propostas finais e definição 
de pessoa(s) para criar canais de comunicação diretos do CMPC na internet; 
b) Informe sobre o andamento dos projetos de Lei Emergencial Aldir Blanc e PL253 
estadual; 
c) Edital Prêmio FundArt de Cultura Online - avaliação e informações sobre 
programação; 
d) Atividades Online - eventos e encaminhamentos por setorial; 
e) Investimento em Infraestrutura - equipamentos culturais; 
f) Debate sobre eventos no Teatro Municipal durante a quarentena a partir da Carta 
aprovada de forma não unânime;  
g) Outros informes. 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente 
Edital de Convocação, que será publicado no site da Fundação e encaminhado a 
todos conselheiros. 

 

                                                                     Ubatuba, 13 de junho de 2020. 

 
 

Rodrigo de Almeida Ordacgi Caldeira 
Presidente 

Conselho Municipal de Política Cultural de Ubatuba 


