Convocação Pública - COMUCPP
Munido das proposituras instituídas pela Lei Complementar 38/1997,
regulamentado pela Lei Complementar 186/2013, e pela Lei Complementar 223/2018,
vemos por meio deste convocar publicamente interessados em cadastro de
representatividade de área artístico/cultural.
A atitude tem como propósito atender ao Art. 27 da Lei Complementar
223/2018, dando a oportunidade pública de que pessoas ou instituições pertencentes à
Sociedade Civil participem das atividades deste Conselho, que tem como propósito
colaborar, planejar, articular e promover políticas culturais no município.
Cada pessoa/instituição pode representar apenas uma área das abaixo
listadas.
•

Teatro;

•

Dança;

•

Artesanato em Geral;

•

Música;

•

Artes Visuais;

•

Cinema, Vídeo, Fotografia e Mídias Digitais;

•

Carnaval;

•

Literatura;

•

Cultura Oriental;

•

Cultura Afrodescendente;

•

Diversidade;

•

Religiões.
As indicações deverão ser remetidas por meio do preenchimento do

formulário em anexo (ANEXO ÚNICO) até às 17h do dia 12 de setembro de 2018 e

deverá ser protocolado na Secretaria Municipal de Cultura – Centro Cultural Matarazzo,
na Rua Quintino Bocaiúva 479 – Vila Marcondes.
Tal convocação incide sobre o final do mandato 2017/2018 e o envio não
garante a imediata garantia de representação.

Atenciosamente,

MICHAEL HELLISON JANTORPE GOMES
Presidente eleito do COMUC
Gestão 2017/2018

ANEXO ÚNICO - Formulário de Interesse em Representação
COMUCPP
Área de Interesse em Representar:
(

) Teatro

(

) Dança

(

) Artesanato em Geral

(

) Música

(

) Artes Visuais

(

(

) Carnaval

(

) Literatura

(

) Cultura Oriental

(

) Cultura Afrodescendente

(

) Diversidade

(

) Religiões

) Cinema, Vídeo, Fotografia e Mídias

Digitais

Nome Completo/Razão Social: __________________________________________________________
CPF/CNPJ: _________________________________Data Nasc./Fundação: _____/_____/_________
Profissão/Ramo de Atividade: __________________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Telefone: (

) ________________________ E-mail: _______________________________________

Já participou de algum Conselho? Qual? ________________________________________________
Conte sua experiência na área (se preciso use mais folhas):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Interesse em Suplente ou Titular? ______________________________________________________
_______________________________________
Assinatura

