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CONVOCAÇÃO: Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Cultura de Taubaté (CMC) - Dia 

05 de agosto de 2020  

 

 

Nobres conselheiros,  

 

CONVOCAMOS Vossas Senhorias para a Reunião Ordinária a realizar-se no dia 05 de agosto de 

2020 (quartafeira), às 14 horas em primeira chamada e às 14 horas e 15 minutos em segunda 

chamada, via Skype (para a qual, o link de acesso será disponibilizado em até meia hora antes 

do início da reunião), com a seguinte pauta:  

1) Chamada nominal dos conselheiros e Leitura da Ata da Reunião Ordinária do mês de julho 

para aprovação da mesma;  

2) E-mail recebido do Conselho da Criança e do Adolescente sobre a criação do Conselho 

Municipal da Juventude;  

3) Ocio/e-mail recebido do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Arsco, 

Urbanísco, Arqueológico e Arquitetônico;  

4) Projeto de Modernização do Museu Monteiro Lobato;  

5) Informações sobre o Regimento Interno do CMC;  

6) Atualização quanto ao andamento do Cadastro Cultural Municipal de Taubaté;  

7) Ausência da publicação dos atos do CMC (reuniões, deliberações, formação de grupos de 

trabalho, etc.) no jornal que divulga os Atos Oficiais do Poder Execuvo;  

8) Proposta para a possibilidade de disponibilização online dos vídeos das reuniões do CMC;  

9) Avaliação do evento online ocorrido no dia 22 de julho e definição de qual será o próximo 

passo para dar andamento aos itens previstos no Plano de Ações do CMC;  

10) Proposta para a criação de comissão interna para acompanhar assuntos referentes à Lei 

Aldir Blanc (definir funções da comissão, etc.);  

11) Proposta de encaminhamento de questionamento sobre ações do Poder Público em 

relação à aplicação da Lei Aldir Blanc.  
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Para conhecimento de Vossas Senhorias acerca dos temas que serão abordados, em 

antecedência à reunião, seguem em anexo:  

1) Ata da Reunião Ordinária do mês de julho;  

2) E-mail do Conselho da Criança e do Adolescente;  

3) Ocio/e-mail do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Arsco, 

Urbanísco, Arqueológico e Arquitetônico;  

4) Projeto de Modernização do Museu Monteiro Lobato;  

5) Plano de Ação do CMC.  

 

 

Sem mais para o momento.  

 

Atenciosamente 

 

 

Dimas de Oliveira Junior 

Presidente do CMC 

 


