Prefeitura Municipal da Estância de Cananeia
Estado de São Paulo
“Cidade Ilustre”
-Primeiro Povoado do Brasil-

ATA DE REUNIÃO 001/2016 - CMPC
Cananéia, 31 de Março de 2016.
No dia 1 de abril de 2016, às 16 horas, na Casa Caiçara, reuniram-se as pessoas e
conselheiros que assinam esta Ata, para a primeira reunião deste ano do Conselho
Municipal de Políticas Culturais (CMPC), onde se colocou em pauta as seguintes
temáticas: eleição do Presidente; metas para o ano de 2016, Plano Municipal de
Cultura e Conferência Municipal de Cultura; datas e horários das próximas reuniões.
Ficou eleita por unanimidade a senhora Kira Gordon como presidente do Conselho e
marcado para a próxima reunião a eleição do restante da diretoria; para melhor
divulgação das atas e informes do CMPC ficou definido que a senhora Kira irá criar e
alimentar uma “Fanpage” na rede social Facebook; a página da Prefeitura Municipal de
Cananéia já tem um espaço para o Conselho e que começará a ser movimentado pela
conselheira Bárbara. A senhora Bárbara também ficará na responsabilidade de
digitação das Atas de Reunião. O grupo do whatsapp também será mantido e
reformulado pelo Cleber. O senhor Cleber também explanou sobre a importância do
Plano Municipal de Cultura, Sistema Nacional de Cultura, a importância da criação do
Plano em nosso município e a realização da Conferência Municipal de Cultura, que sua
organização já estava em andamento em 2015 esse perdeu por conta dos festejos de
final de ano e mudança de conselheiros. Cleber ficou de encaminhar para todo o passo
a passo da criação e importância do Plano Municipal de Cultura. A próxima reunião
ficou marcada para 6 de maio de 2016, às 16 horas, na Casa Caiçara, onde já temos
como pauta uma explanação do Cleber mais simplificada do Plano Municipal de
Cultura e resumo do que já foi trabalhado em 2015. Eu, Bárbara de Aquino, finalizo
aqui esta Ata de reunião.
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