
 

 

 
 

Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO  CONSELHO DELIBERATIVO DA 

FUNDART 

O DIRETOR PRESIDENTE INTERINO DA FUNDAÇÃO DE  ARTE CULTURA DE 

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

Municipal no. 3720 de 26/12/2013, pelo Decreto Municipal no. 7881 de 03/05/2022 e o disposto 

no art. 16 do Decreto Municipal no. 6061, de 29/12/2014, CONVOCA, os coordenadores e/ou 

suplentes dos grupos setoriais, para reunião Ordinária do Conselho Deliberativo , a ser 

realizada por vídeoconferência pelo Google Meet em URL específica 

https://meet.google.com/oma-arkr-fst   que o convite para reunião online será encaminhada 

por e-mail e/ou WhatsApp em 20/15 minutos antes do início previsto para a reunião, no dia, 

hora e pauta discriminados abaixo. 

1. Data: 11 de agosto de 2022 (quinta-feira) 

2. Horário: 18h às 20h – Primeira chamada: 18 horas / Segunda chamada: 
18h15 min.  

Local: Online – Google Meet  

3. Pautas:  

a) Prestação de contas 3° Bimestre – maio e junho; 

b) Aquisição de um projetor; 

c) Apresentação do projeto "Sarau de Yperoig"; 

d)  Andamento da compra do projetor para projeto de Cinema Popular; 

e) 2° mostra R-Existe Cinema em Ubatuba; 

f) IV Saberes Artesanais; 

g) Decisão da Fundart sobre apoio financeiro do 7 FePET com valores; 

h) Solicitação: Relatório completo de todas as despesas extra LOA 
para/com o Teatro Municipal, desde que a Fundart o assumiu. Apontar 
qual foi o remanejamento de verbas para tal, dentro do orçamento. 

 

A reunião terá duração de 2 horas. Qualquer pauta que não for abordada dentro desta 
reunião, se tornará, automaticamente, pauta da próxima reunião deste Conselho.  

 

 
Ubatuba, 09 de agosto de 2022 

 
 
 

Thiago Gigliotti 

Diretor Presidente Interino  

Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba 

Praça Nóbrega, 54 – Centro – Ubatuba/SP Telefone (12) 3833-7000 / 3833-7001 

CNPJ – 55.555.957/0001-96 Site: www.fundart.com.br 

E-mail: fundart@fundart.com.br 
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