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Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE POLÍTICA CULTURAL DE UBATUBA - CMPC 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL DE 

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

Municipal nº 3628 de 14/03/2013 e o disposto no Decreto Municipal nº 7035, de 15 de 

fevereiro de 2019, CONVOCA, todos os conselheiros para a reunião ordinária, que 

será realizada por videoconferência através do aplicativo gratuito Google Meet em 

URL específica https://meet.google.com/atw-mvek-cmt , no dia, hora e pauta 

discriminados abaixo. 

1. Data: 19 de julho de 2021 (segunda-feira) 

2. Horário: 18h às 20h30 

3. Pautas: 

a) FUNDART: Prestação de Contas 2° Trimestre 2021. 

b) FUNDART: Solicitação de Esclarecimento e Informações sobre o 
processo de inscrição de Ubatuba nos editais "Juntos pela Cultura", 
sobre ocupação e procedimentos no Teatro Municipal e sobre as 
exonerações em sequencia na Diretoria Cultural de Marcia Maximiano e 
Alessandro Peixoto e próximo nome; e de Resposta sobre a solicitação 
protocolada pelo CMPC a pedido do Setorial de Patrimônio Material 
deste conselho há meses. 

c) Avaliação do primeiro semestre da gestão Flavia Pascoal na Cultura. 

d) Propostas para uso do Superávit da Cultura de 2020.  

e) Apresentação e Deliberação sobre nova carta do CMPC. 

f) Pedido de priorização por parte da FUNDART, na aplicação do artigo 27 
da Lei 1734, de 17 de julho de 1998, que junto com a COMTUR, tem 
uma responsabilidade em padronizar, através de concurso, o visual da 
cidade. 

g) Atualizações e planejamento dos próximos passos para a Construção 
dos Planos Setoriais de Cultura. 

h) Outros Informes. 

Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o 

presente Edital de Convocação, que será publicado no site oficial da Fundação. 

Ubatuba , 16 de julho de 2021. 

Rodrigo de Almeida Ordaggi Caldeira 
Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural 
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