
                       Conselho Municipal de 

CMPC Rua XV de Novembro, 499 

Aoprimeiro diado mês de dezembr1 
segunda convocação, noAuditório do Museu de Arqueologia e Etnologia2 
membros do CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL DE 3 
PARANAGUÁ,compareceram: 4 
Municipal de Educação;Representando a Sociedade Civil estiveram presentes, 5 
Representante do segmento de música 6 
Paula,Leila G. S. Marçal Representante do Segmento de Artesanato7 
Ventura e Luiz Cezar Rodrigues8 
Histórico Material e Imaterial, 9 
de Artes Visuais, Representante do Segmento de Cultura Popular Ludmila Ariane 10 
F.R. Silva. Também estive11 
Mendes, servidores da SECULTUR12 
Carvalho de Paula Presidente do 13 
a presença dos conselheiros14 
aprovação da Ata da Reuni15 
reunião por aclamação dos presentes16 
Maia Carvalho de Paula solicit17 
CMPC. E passou a reclamar da sonorização da Festa do Rocio, onde das 15(quinze) 18 
bandas que lá se apresentaram pelo monos 7(sete) fizeram graves reclamações 19 
contra a equipe de técnicos, dizendo que os músicos 20 
pela equipe, disse ainda que os técnicos não eram capacitados, sem noção 21 
nenhuma do sistema que estavam operando, que a estrutura de palco era 22 
extremamente precária, pois nem retorno havia para os músicos, portanto a empresa 23 
Audiotécnica do Senhor Gilmar de ve receber uma advertência, Segundo os músicos 24 
os técnicos falaram pra eles que só haviam aqueles equipamentos porque não 25 
haviam pago o suficiente para disponibilizar um equipamento melhor. Desde 2005 26 
sem dúvidas nenhuma esse27 
Fernando Silva servidor da SECULTUR disse que é feito um projeto prévio dos 28 
equipamentos contratados tanto para a sonorização externa quanto a de palco, e 29 
quando há qualquer problema tanto de natureza técni30 
dos profissionais, por não atender o solicitado a Secretaria pode advertir, por isso 31 
nesse momento será interessante o envio da Ata dessa reunião a empresa 32 
Audiotécnica do Senhor Gilmar e a Produtora OXIGÊNIO do Senhor Paulo, sen33 
contratadas para conhecimento do ocorrido. Sugeriu ainda que a Secretaria fizesse 34 
as Feiras de Artesanato no Jardim lateral da Estação Ferroviária35 
Estação. Cristian Rafael Mendes servidor da SECULTUR, apresentou se como 36 
Gestor de Música da Secretaria, e está a disposição para contribuir somando para 37 
melhorar a Cultura, disse ainda que o CMPC é o órgão mais importante do Sistema 38 
Municipal de Cultura. A conselheira 39 
necessidade do estimulo ao turismo, 40 
que principalmente a Cultura Popular pode oferecer, como Fandango, Samba, 41 

 

Conselho Municipal de Política Cultural  

CMPC Rua XV de Novembro, 499 – Centro, em Paranaguá, Telefone 3423

dezembro de 2022 estiveram reunidos,
noAuditório do Museu de Arqueologia e Etnologia

membros do CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL DE 
compareceram: Claudinali Dina Ramos Representante da Secretaria 

Representando a Sociedade Civil estiveram presentes, 
segmento de música Eduardo Soare

Representante do Segmento de Artesanato
Luiz Cezar RodriguesRepresentantes do Segmento de Patrimônio 

Histórico Material e Imaterial, Elaine Lovato Alexandrino Represe
Representante do Segmento de Cultura Popular Ludmila Ariane 

veram presentes: Luis Fernando Silva, Cristian Rafael 
Mendes, servidores da SECULTUR.Inicialmente o SenhorEduardo Soares Maia 
Carvalho de Paula Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural
a presença dos conselheiros, e solicitou a dispensa da leitura

Ata da Reuniãoanterior, a qualfoi aprovada por 
reunião por aclamação dos presentes.OConselheiro e Presidente

solicitou uma maior atenção por parte da SECULTUR para o 
CMPC. E passou a reclamar da sonorização da Festa do Rocio, onde das 15(quinze) 
bandas que lá se apresentaram pelo monos 7(sete) fizeram graves reclamações 
contra a equipe de técnicos, dizendo que os músicos inclusive foram mal tratados 
pela equipe, disse ainda que os técnicos não eram capacitados, sem noção 
nenhuma do sistema que estavam operando, que a estrutura de palco era 
extremamente precária, pois nem retorno havia para os músicos, portanto a empresa 

diotécnica do Senhor Gilmar de ve receber uma advertência, Segundo os músicos 
os técnicos falaram pra eles que só haviam aqueles equipamentos porque não 
haviam pago o suficiente para disponibilizar um equipamento melhor. Desde 2005 
sem dúvidas nenhuma esse foi o pior ano de sonorização e atendimento.
Fernando Silva servidor da SECULTUR disse que é feito um projeto prévio dos 
equipamentos contratados tanto para a sonorização externa quanto a de palco, e 
quando há qualquer problema tanto de natureza técnica quanto de comportamento 
dos profissionais, por não atender o solicitado a Secretaria pode advertir, por isso 
nesse momento será interessante o envio da Ata dessa reunião a empresa 
Audiotécnica do Senhor Gilmar e a Produtora OXIGÊNIO do Senhor Paulo, sen
contratadas para conhecimento do ocorrido. Sugeriu ainda que a Secretaria fizesse 

de Artesanato no Jardim lateral da Estação Ferroviária
Cristian Rafael Mendes servidor da SECULTUR, apresentou se como 

ica da Secretaria, e está a disposição para contribuir somando para 
melhorar a Cultura, disse ainda que o CMPC é o órgão mais importante do Sistema 

A conselheira Ludmila Ariane F.R. Silva
necessidade do estimulo ao turismo, a produção de eventos e tantos outros atrativos 
que principalmente a Cultura Popular pode oferecer, como Fandango, Samba, 
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estiveram reunidos, as 14:10 hs, em 
noAuditório do Museu de Arqueologia e Etnologia, os 

membros do CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL DE 
Representante da Secretaria 

Representando a Sociedade Civil estiveram presentes, 
Soares Maia Carvalho de 

Representante do Segmento de Artesanato, Wesley C. 
do Segmento de Patrimônio 

Representante do Segmento 
Representante do Segmento de Cultura Popular Ludmila Ariane 

Luis Fernando Silva, Cristian Rafael 
Eduardo Soares Maia 

Conselho Municipal de Política Cultural, agradeceu 
solicitou a dispensa da leitura,e colocou para 

foi aprovada por unanimidadenesta 
PresidenteEduardo Soares 

uma maior atenção por parte da SECULTUR para o 
CMPC. E passou a reclamar da sonorização da Festa do Rocio, onde das 15(quinze) 
bandas que lá se apresentaram pelo monos 7(sete) fizeram graves reclamações 

inclusive foram mal tratados 
pela equipe, disse ainda que os técnicos não eram capacitados, sem noção 
nenhuma do sistema que estavam operando, que a estrutura de palco era 
extremamente precária, pois nem retorno havia para os músicos, portanto a empresa 

diotécnica do Senhor Gilmar de ve receber uma advertência, Segundo os músicos 
os técnicos falaram pra eles que só haviam aqueles equipamentos porque não 
haviam pago o suficiente para disponibilizar um equipamento melhor. Desde 2005 

foi o pior ano de sonorização e atendimento.Luis 
Fernando Silva servidor da SECULTUR disse que é feito um projeto prévio dos 
equipamentos contratados tanto para a sonorização externa quanto a de palco, e 

ca quanto de comportamento 
dos profissionais, por não atender o solicitado a Secretaria pode advertir, por isso 
nesse momento será interessante o envio da Ata dessa reunião a empresa 
Audiotécnica do Senhor Gilmar e a Produtora OXIGÊNIO do Senhor Paulo, sendo as 
contratadas para conhecimento do ocorrido. Sugeriu ainda que a Secretaria fizesse 

de Artesanato no Jardim lateral da Estação Ferroviária, e não dentro da 
Cristian Rafael Mendes servidor da SECULTUR, apresentou se como 

ica da Secretaria, e está a disposição para contribuir somando para 
melhorar a Cultura, disse ainda que o CMPC é o órgão mais importante do Sistema 

Ludmila Ariane F.R. Silvadestacou a 
a produção de eventos e tantos outros atrativos 

que principalmente a Cultura Popular pode oferecer, como Fandango, Samba, 
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Capoeira e a grande diversidade que o segmento oferece.42 
trataro senhor Eduardo Soares Maia Carvalho de Paula 43 
presente reunião. Segue em anexo a lista de presença.44 
Eduardo Soares Maia Carvalho de Paula45 
Cezar Rodrigues, Elaine Lovato Alexandrino, 46 
estiveram presentes: Luis Fernando Silva, Cristian Rafael Mendes47 
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Capoeira e a grande diversidade que o segmento oferece.Nada mais 
Eduardo Soares Maia Carvalho de Paula 

presente reunião. Segue em anexo a lista de presença.Claudinali Dina Ramos, 
Eduardo Soares Maia Carvalho de Paula, Leila G. S. Marçal, Wesley C. Ventura, Luiz 
Cezar Rodrigues, Elaine Lovato Alexandrino, Ludmila Ariane F.R. Silva

Luis Fernando Silva, Cristian Rafael Mendes
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Nada mais havendo a 
Eduardo Soares Maia Carvalho de Paula declarou encerrada a 

Claudinali Dina Ramos, 
, Wesley C. Ventura, Luiz 

Ludmila Ariane F.R. Silva. Também 
Luis Fernando Silva, Cristian Rafael Mendes 


