
 

                                                                                                                                                                                                 
ANEXO 1 DA RESOLUÇÃO PMCI Nº 1, DE 03 DE JUNHO DE 2017 

 

 

PREFEITURA DE ITANHAÉM 

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
 

AVISO DE CONSULTA PÚBLICA PMCI Nº 1/2017 
 

O Departamento de Cultura, no uso de suas atribuições, comunica a todos os interessados 
que o texto preliminar do PMCI - Plano Municipal de Cultura de Itanhaém está disponível 

para consulta pública para recepção de comentários, contribuições e propostas de alteração, 
inclusão ou supressão.  
A proposta em Consulta Pública é resultado do trabalho realizado pelo Nucleo Gestor e 

Comissão de Acompanhamento da Elaboração do Plano Municipal de Cultura, fruto das 
discussões ocorridas ao longo do ano de 2017; e pretende-se, com esta Consulta Pública, o 

recebimento de contribuições acerca de seu conteúdo.  
O texto é composto por metas de acordo com o Plano Nacional de Cultura.  

Todo esse material está disponível para consulta: 
1. na internet para download no site oficial do município de Itanhaém na página 

http://www2.itanhaem.sp.gov.br/plano-municipal-cultura/; 
2. em cópia impressa disponível para consulta presencial na Sala de Leitura Harry 

Forssell localizada na CMTECE: Av Condessa de Vimieiros, nº 1131 - Centro – 
Itanhaém, no horário das 9 às 16hs de segunda a sexta-feira, exceto feriados; 

3.  em cópia impressa disponível para consulta presencial na Câmara Municipal de 
Itanhaém, R. João Mariano Ferreira, 229 – Centro, no horário das 9 às 18hs de 

segunda a sexta-feira, exceto feriados; 
4. em cópia impressa disponível para consulta presencial na Biblioteca Municipal Poeta 

Paulo Bonfim, Rua Cunha Moreira, nº 71 - Centro – Itanhaém, no horário das 8 às 

17hs de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 
 

As contribuições e sugestões fundamentadas e devidamente identificadas devem ser 
encaminhadas exclusivamente conforme indicado a seguir: 

1. preferencialmente por meio do formulário eletrônico disponível no site oficial 
http://www2.itanhaem.sp.gov.br/plano-municipal-cultura, relativo a esta Consulta 

Pública, de 5 a 25 de julho, acessado pelo Link Consulta Pública Plano Cultura; ou 
2. por escrito através de preenchimento de formulário próprio disponível nos locais que 

contem as cópias impressas;  
Agradecemos a participação de todos e solicitamos auxílio na divulgação dessa Consulta 

Pública. 
 

 

 
 


