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POR SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA DE PARNAÍBA EM 24 DE MARÇO DE 2015

Instruções do Fórum

O I Fórum Municipal de Cultura de Parnaíba tem como
objetivo ouvir o maior número de opiniões possíveis de
cidadãos e cidadãs, artistas, produtores e agentes
culturais, conselheiros, gestores, investidores,
simpatizantes e demais protagonistas da cultura de
ordem pública, privada, sociedade civil, entidades
jurídicas com ou sem fins lucrativos para a construção
do Plano Decenal… 
Continue lendo »
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