
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICA CULTURAL (CMPC) 

DADOS DO CONSELHO 
 
Endereço: Pátio de São Pedro, Casa 8, Bairro de São José – Recife/PE 

E-mail: conselhodecultura@gmail.com 

Telefone: 3355-3310 

Local das reuniões: Não existe local fixo 

Periodicidade dos encontros: mensal 

(sempre na última quinta-feira do mês) 

Lei de criação: Lei nº 10.384/1971 revogada pela Lei nº 17105/2005 

Há divulgação na internet: Não 

 

APRESENTAÇÃO 
 
O Conselho Municipal de Política Cultural é um instrumento democrático e 
participativo que fortalece a relação entre a Administração Municipal e os setores 
da sociedade civil ligados à cultura. Os conselheiros, representantes das diversas 
linguagens e manifestações culturais existentes, participam da elaboração e do 
acompanhamento da política cultural do Recife. Através da Lei Municipal de nº 
17.105/05, a estrutura do Conselho Municipal de Cultura, criado na década de 
70, passou por readequação e passou a ser denominado Conselho Municipal de 
Política Cultural - CMPC. 

ATRIBUIÇÕES 
 

O Conselho Municipal de Política Cultural é o órgão que, no âmbito da área 

cultural do Município, institucionaliza a relação entre a Administração Municipal 

e os setores da Sociedade Civil ligados à cultura, participando da elaboração e 

do acompanhamento da política cultural do Recife, bem como da fiscalização 

do Fundo de Incentivo à Cultura. 

 
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

 

Todas as informações referentes suas atuais composições com os respectivos 

dados de seus componentes, bem como as composições anteriores, nunca 

foram divulgadas por meio eletrônico. Sendo fornecida apenas quando 

solicitadas através de e-mail ou ofício. Em anexo mala direta dos conselheiros 

e respectivos suplentes. 
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NORMAS REFERENTES AO CONSELHO 

 

O Regimento Interno segue em anexo. 
 

DATA E HORA DAS REUNIÕES MENSAIS DO CONSELHO 
 

Sempre a última quinta-feira do mês, ás 15 horas. 
 

INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS REUNIÕES DO CONSELHO 
 

Nunca houve nenhum tipo de divulgação relativa ao calendário de reuniões, em 

pauta e atas do Conselho. Excetuando-se as deliberações relativas ao 

SISTEMA DE INCENTIVO Á CULTURA, quando este estava em atividade 

antes de 2011. 

 
INFORMAÇÕES SOBRE O ÚLTIMO PROCESSO ELEITORAL DO 

CONSELHO 

 
Todas as informações referentes ao processo eleitoral segue o informado 

anteriormente. A última eleição foi em 2012.Segue anexa a última portaria de 

nomeação. A Legislação pertinente à eleição encontra-se no Regimento 

Interno. 


