
                       Conselho Municipal de 

CMPC Rua XV de Novembro, 499 

Ao primeiro diado mês de 1 
hs,noAuditório do Museu de Arqueologia e Etnologia2 
MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL DE PARANAGUÁ3 
Representante do segmento de música 4 
Leila Marçal Representante do Segmento de Artesanato5 
RodriguesRepresentante do Segmento de Patrimônio Histórico Material e Imaterial, 6 
Cynthia BresserRepresentante do Segmento de Artes Visuais, Ludmila Ariane Freitas 7 
dos Reis Silva Representante do Segmento de Cultura Popular8 
presente:Alexandre Santos.9 
PaulaPresidente do Conselho, 10 
dispensa da leitura, e colocou para 11 
aprovada por unanimidade nesta reunião por aclamação dos presentes.12 
sequênciaa suplente Cynthia Bresser 13 
Julho, Agosto e Setembro no site da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 14 
indagou ainda se há possibilidade de proceder a revisão de incorreções existentes 15 
no site da SECULTUR, nas inscrições dos Agentes Culturais, e 16 
que necessitam ser complementadas com informações sobre horário de 17 
funcionamento, inclusive informando a sua indisponibilidade por estarem em 18 
reforma/restauro, também incluir a Estação de Alexandra como um dos espaços 19 
culturais tombados pelo patrimônio histórico, solicitou também informações sobre em 20 
que fase encontra-se as negociações para as Casas e Estação de Alexandra, serem 21 
repassadas para o município, pois a Associação dos Moradores de Alexandra está 22 
elaborando projeto de realização23 
Nacional de Aprendizagem Rural,e tais espaços serão extremamente importantes 24 
para abrigar os curso em questão. A suplente Cynthia Bresser solicitou ainda que a 25 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, apresente26 
reunião, das diretrizes, metas e ações do Plano Municipal de Cultura que já foram 27 
realizadas e seus avanços. Solicitou que o Conselho Municipal de Política Cultural 28 
indague ao Museu de Arqueologia e Etnologia como está atualmente29 
funcionamento, e o porque de constantemente o patrimônio cultural em exposição 30 
em Paranaguá é transferido para outras unidades31 
espaços do museu em Paranaguá, causando desinteresse a visitação. Solicitou que 32 
a SECULTUR informações sobre espaços e projetos culturais nos bairros/regiões do 33 
município, com o objetivo da descentralização dos eventos e projetos culturais. 34 
mais havendo a trataro senhor 35 
encerrada a presente reunião36 
Maia Carvalho de Paula, Leila Marçal37 
Bresser,Alexandre Santos e Luiz Cezar Rodrigues38 

 

Conselho Municipal de Política Cultural  

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

do mês de setembro de 2022 estiveram reunidos,
noAuditório do Museu de Arqueologia e Etnologia, os membros do CONSELHO 

MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL DE PARANAGUÁ
segmento de música Eduardo Soares Maia Carvalho 

Representante do Segmento de Artesanato
ntante do Segmento de Patrimônio Histórico Material e Imaterial, 

ntante do Segmento de Artes Visuais, Ludmila Ariane Freitas 
ntante do Segmento de Cultura Popular

Alexandre Santos.Inicialmente o SenhorEduardo Soares Maia Carvalho de 
Presidente do Conselho, agradeceu a presença dos conselheiros, e solicitou a 

colocou para aprovação da Ata da Reunião anterior, a qual 
aprovada por unanimidade nesta reunião por aclamação dos presentes.

a suplente Cynthia Bresser solicitou que sejam disponibilizadas as Atas de 
Julho, Agosto e Setembro no site da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 
indagou ainda se há possibilidade de proceder a revisão de incorreções existentes 
no site da SECULTUR, nas inscrições dos Agentes Culturais, e 
que necessitam ser complementadas com informações sobre horário de 
funcionamento, inclusive informando a sua indisponibilidade por estarem em 
reforma/restauro, também incluir a Estação de Alexandra como um dos espaços 

pelo patrimônio histórico, solicitou também informações sobre em 
se as negociações para as Casas e Estação de Alexandra, serem 

repassadas para o município, pois a Associação dos Moradores de Alexandra está 
de realização de cursos em conjunto com

Nacional de Aprendizagem Rural,e tais espaços serão extremamente importantes 
para abrigar os curso em questão. A suplente Cynthia Bresser solicitou ainda que a 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, apresente relatório, para a próxima 
reunião, das diretrizes, metas e ações do Plano Municipal de Cultura que já foram 
realizadas e seus avanços. Solicitou que o Conselho Municipal de Política Cultural 
indague ao Museu de Arqueologia e Etnologia como está atualmente
funcionamento, e o porque de constantemente o patrimônio cultural em exposição 
em Paranaguá é transferido para outras unidades, esvaziando cada vez mais os 
espaços do museu em Paranaguá, causando desinteresse a visitação. Solicitou que 

rmações sobre espaços e projetos culturais nos bairros/regiões do 
município, com o objetivo da descentralização dos eventos e projetos culturais. 

o senhor Eduardo Soares Maia Carvalho de Paula 
encerrada a presente reunião. Segue em anexo a lista de presença.
Maia Carvalho de Paula, Leila Marçal, Ludmila Ariane Freitas dos Reis Silva,

e Luiz Cezar Rodrigues. 

Cultural   
 

Telefone 3423-5206 1

estiveram reunidos, as 14:00 
os membros do CONSELHO 

MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL DE PARANAGUÁ,compareceram: 
Soares Maia Carvalho de Paula, 

Representante do Segmento de Artesanato, Luiz Cezar 
ntante do Segmento de Patrimônio Histórico Material e Imaterial, 

ntante do Segmento de Artes Visuais, Ludmila Ariane Freitas 
ntante do Segmento de Cultura Popular. Também esteve 

Eduardo Soares Maia Carvalho de 
ceu a presença dos conselheiros, e solicitou a 

aprovação da Ata da Reunião anterior, a qual foi 
aprovada por unanimidade nesta reunião por aclamação dos presentes. Na 

am disponibilizadas as Atas de 
Julho, Agosto e Setembro no site da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, 
indagou ainda se há possibilidade de proceder a revisão de incorreções existentes 
no site da SECULTUR, nas inscrições dos Agentes Culturais, e espaços de cultura 
que necessitam ser complementadas com informações sobre horário de 
funcionamento, inclusive informando a sua indisponibilidade por estarem em 
reforma/restauro, também incluir a Estação de Alexandra como um dos espaços 

pelo patrimônio histórico, solicitou também informações sobre em 
se as negociações para as Casas e Estação de Alexandra, serem 

repassadas para o município, pois a Associação dos Moradores de Alexandra está 
em conjunto com o SENAR- Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural,e tais espaços serão extremamente importantes 
para abrigar os curso em questão. A suplente Cynthia Bresser solicitou ainda que a 

relatório, para a próxima 
reunião, das diretrizes, metas e ações do Plano Municipal de Cultura que já foram 
realizadas e seus avanços. Solicitou que o Conselho Municipal de Política Cultural 
indague ao Museu de Arqueologia e Etnologia como está atualmente seu 
funcionamento, e o porque de constantemente o patrimônio cultural em exposição 

, esvaziando cada vez mais os 
espaços do museu em Paranaguá, causando desinteresse a visitação. Solicitou que 

rmações sobre espaços e projetos culturais nos bairros/regiões do 
município, com o objetivo da descentralização dos eventos e projetos culturais. Nada 

Eduardo Soares Maia Carvalho de Paula declarou 
. Segue em anexo a lista de presença.Eduardo Soares 

a Ariane Freitas dos Reis Silva, Cynthia 


