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

Dia 27 de julho de 2021 

   

Nobres Conselheiras e Conselheiros  

CONVOCAMOS vossas Senhorias para a REUNIÃO ORDINÁRIA a realizar-se no dia 27 de 
julho de 2021 (terça-feira), às 14 horas em primeira chamada e às 14 horas e 15 minutos em 
segunda chamada, via Skype (link de acesso: https://join.skype.com/l3rxCiM8C2Sc ) a qual terá 
a seguinte pauta: 

 

- Deliberação e votação sobre a escolha de um conselheiro como presidente para compor a mesa 
diretora da presente reunião; 
- Aprovação das atas das reuniões de 9 e 24 de junho; 
- Deliberação sobre a convocação de novas eleições para a mesa diretora do CMC até o novo 
pleito; 
- Considerações da Comissão de leis e afins sobre as minutas de decreto e projeto de lei 
apesentados pela SETUC em 09/06; 
- Votação da minuta de decreto e do projeto de lei. 
- Oficio devolutivo da DTL sobre a publicação de atas de reunião em Diário Oficial; 
- Votação sobre a rotatividade de periodicidade das reuniões do CMC; 
   

Anexos 

Seguem em anexo a este e-mail de Convocação: 
- Carta de renuncia do presidente do CMC; 
- Ata da reunião ordinária de 09 de junho de 2021; 
- Ata da reunião extraordinária de 24 de junho de 2021; 
- Parecer da comissão de leis e afins de 14 de julho de 2021; 
- Minutas de decreto e projeto de lei já apresentados anteriormente; 
- Oficio enviado pela DTL. 
  

 Atenciosamente  

  

Convocação redigida por Nathália Maria Novaes Victor (Primeira Secretária do CMC) a pedido 
dos conselheiros Antônio Celso Marcondes Pinheiro, Fernanda Cabral de Vasconcelos, Maike 
Marques, Marcela Mantovani e Ronaldo Robles; conforme previsto pelo Art. 6º inciso 2º do 
regimento interno do CMC. 
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