
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito de Iguatu, nos termos da Lei Municipal N° 2.049, de 28 de março
de 2014;

CONVOCA todos  os  segmentos  culturais  da  sociedade  Iguatuense  para
participarem do FÓRUM CULTURAL, a se realizar no dia 22 de julho de 2020, a
partir das 19h, através da plataforma virtual Google Meet, respeitando as
orientações  da  Organização  Mundial  de  Saúde  (OMS),  respeitando  o
distanciamento social para evitar aglomerações.

Para participar será solicitado a inscrição prévia para solicitação do link
da sala de reunião através do contato (88) 9 9419 5210 (whatsapp).

No transcorrer do fórum será debatido assuntos de amplo interesse da classe
artística,  como  a  implementação  da  Lei  N°  1.075/2020  (Aldir  Blanc)  no
município  de  Iguatu,  lançamento  do  mapa  cultural  municipal,  bem  como
eleição e posse dos novos conselheiros de cultura.

O fórum será presidido pela comissão técnica municipal da Lei Aldir Blanc
com apoio técnico dos profissionais da secretaria de cultura e turismo e
conselheiros de cultura do colegiado 2017/2019, junto ao secretário de
cultura e turismo Manoel Neudo de Araújo.

Orientações gerais de participação:

1. Instale ou atualize o app Google Meet antecipado, 
2. Ao entrar na sala se apresente no chat (nome e área de atuação,

coletivo ou instituição), 
3. Ao entrar na sala desligue seu microfone e só ligue caso seja sua vez

de falar,
4. Desligar a câmera é opcional,
5. Quando abrir para plenária, faça sua inscrição para falar, no chat

(digita: Eu quero falar e seu nome),
6. Caso  haja  pessoas  com  deficiência  auditiva  ou  visual,  por  favor

informar no chat.
7. Antes da fala de cada pessoa é importante que seja feito a auto

descrição,
8. O link da sala de reunião será disponibilizado uma hora antes através

do whatsApp,
9. Faça sua inscrição antecipada e solicitação do link pelo whatsApp:

(88) 9 9419 5210.

O presente Edital, deverá ter ampla divulgação.

IGUATU, 20 DE JULHO DE 2020.

EDNALDO DE LAVOR COURAS
PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATU
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