
Conselho Municipal de Cultura de Taubaté

Nobres Conselheiros:

CONVOCAMOS  Vossas  Senhorias  para  a  Reunião Ordinária  a  realizar-se no dia  9 de  agosto

(quinta-feira), as 14 horas em primeira chamada e as 14 horas e 15 minutos em segunda chamada,

no Centro Cultural "Toninho Mendes", sito à Praça Cel. Vitoriano, 1 - Centro - CEP: 12020-020;

com a seguinte pauta:

-Leitura e aprovação de ata,

-Alimentação dos dados do CMC no portal eletrônico da prefeitura de Taubaté,

-Desligamento da conselheira Vanda Fenner ,

-Adequação do regimento interno,

-Edital de chamamento público do Ministério da Cultura: Rede de Cidades Criativas da UNESCO,

-Formação de grupo de trabalho para a proposta de participação na Rede de Cidades Criativas da 
UNESCO.

Atenciosamente

Cesar Pimenta
Presidente CMC



Conselho Municipal de Cultura de Taubaté

Nobres Conselheiros:

CONVOCAMOS Vossas Senhorias para a Reunião Ordinária a realizar-se no dia 16 de

agosto (quinta-feira), as 14 horas em primeira chamada e as 14 horas e 15 minutos em

segunda chamada, no Centro Cultural "Toninho Mendes", sito à Praça Cel. Vitoriano, 1 -

Centro - CEP: 12020-020; com a seguinte pauta:

- Apresentação e votação para a escolha de "UMA" proposta para inscrição de Taubaté 

no"Apoio a candidaturas para a Rede de Cidades Criativas da Unesco" nas seguintes

áreas possíveis.

Artesanato e artes folclóricas,
Design,
Cinema,
Gastronomia,
Literatura,
Artes midiáticas
Música

Poderemos apresentar propostas ou convidar interessados para que estes apresentem

seus projetos  para  serem avaliados durante  a  reunião para  que ao  término  desta  já

saibamos qual proposta iremos inscrever.

A data limite para a inscrição é o dia 30 de agosto, sendo assim após a escolha teremos 

14 dias para montar toda a documentação necessária.

Segue  abaixo  um  link  contendo  o  endereço  do  edital  na  íntegra  para  auxiliar  nas

propostas  apresentadas  ou  para  orientar  os  convidados  que  apresentarão  estas

propostas.

http://cultura.gov.br/documents/10883/1517286/Edital+de+chamamento+p%C3%BAblico032018.pdf/0955631d-6eb1-
423d-b26c-55809815425b

Atenciosamente

Cesar Pimenta
Presidente CMC
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