欝
ESTADO DO MARAN萱IÅo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATR萱Z
FUNDACÅo cuLTURAL DE IMP田RATRIZ

EDITAL DE CONVOCACÅo DE ELEICÅo DE MEMBROS

DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE

O presidente da Funda9aO Cultural de Imperatriz, JOSE cARNEIRO SANTOS

nO uSO de suas

atribui96es legais, e em CumPrimento ao disposto do art. 8 e seguintes da Lei nO l.541/2014, faz
saber a todos que tomarem conhecimento do presente edital, que a elei辞o dos membros dos

representantes da sociedade civil, COm aSSentO nO Conselho Municipal de Cultura

OCOrrer各nO

dia 27/09/2019, ds lO:00 horas, na Sede da F皿da9肴O Cultural de Imperatriz, localizada na Rua

Simplicio Moreira, S/n, Centro, Imperatriz ‑ MA. As entidades da sociedade civil, POr SeuS
respectivos representantes言nteressadas em participar do processo eleitoral, devem realizar a
inscri碑o de delegados, na Seguinte propor確O: 04 (quatro) a O6 (seis) Delegados do seguimento

de empresas promotoras de eventos; e lO (dez) a 16 (dezesseis) Delegados do seguimento de
entidades culturais. A inscric肴o dever各ser realizada diretanente na sede da Funda碑o Cultural de

Imperatriz, a Rua Simplicio Moreira, S/n, eSquina com Rua Gon9alves Dias, Centro, Imperatriz,
MA, nO Periodo de 12 a 18/09/2019, nO hor餌o das O8:00 as 14:00 horas

POr meio de formulatio

pr6prio, eXPedido pela Fundaeao Cultural, mediante a juntada de cartfro do CNPJ, eStatutO SOCial
e/ou contrato social, e ata de elei9肴O e POSSe, devidamente registrado, das entidades interessadas.

Somente os delegados que tiverem suas inscri亨6es deferidas, nO minimo de lO (dez) e no
m各ximo de 20 (vinte), teraO direito a voz e voto. Ao final, OS delegados elegerao os membros do

Conselho Municipal de Cultura, que Sera COmPOStO Ol (um) Conselheiro Titular e um
Conselheiro Suplente do segmento de empresas promotoras de eventos culturais diversos; 04
(quatro) Conselheiros Titulares; 04 (quatro) Conselheiros Suplentes do segmento de entidades
culturais de Imperatriz, que COntemPlem as mais diversas manifesta96es culturais; e O2 (dois)
Conselheiros da Funda9fb Cultural, indicados pela gest肴o. C6pia do presente edital encontra‑Se a
disposicfo dos interessados na sede da Funda9aO Cultural・

Imperatriz ‑ MA, 09 de Setembro de 2019.

Presidente da Funda9着O Cultural de Imperatriz
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