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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 7035 de 15 de fevereiro de 2019, CONVOCA os conselheiros do 

Conselho Municipal de Política Cultural de Ubatuba para REUNIÃO 

ORDINÁRIA a ser realizada por videoconferência através do aplicativo gratuito 

Google Meet em URL específica, no dia, hora e pauta discriminados abaixo.  

1. Data: 21 de setembro de 2020 (segunda-feira)
2. Horário: 18h às 20h
3. URL para acesso e participação: https://meet.google.com/pbz-ygnx-xaw
4. Pauta: 

Plenária aberta permanente para a implementação da 

Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc – convite 

estendido a todos os interessados.  

a) Plano de Ação Ubatuba – informes e cronograma dos próximos passos;
b) Apresentação do Relatório CIPOC final sobre o plano de ação e

proposições para editais consolidadas dos fóruns;
c) Leitura de proposta de Chamamento Público para recebimento de

currículos para a CMIC (Comissão Municipal de Incentivo à Cultura –
CMIC) e deliberações a respeito;

d) Formação de GT para triagem e pré-seleção de currículos para
avaliação;

e) Definição do escopo das funções do CIPOC (Comitê de Integração de
Políticas Públicas de Cultura – CIPOC) e sua atuação;

f) Conversa e levantamento de possíveis ações no debate sobre políticas
culturais nas eleições 2020;

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, 18 de setembro de 2020. 

Rodrigo de Almeida Ordacgi Caldeira 
Presidente 

Conselho Municipal de Política Cultural de Ubatuba 
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