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Aostrês diasdo mês de novem1 
segunda convocação,noAuditório do Museu de Arqueologia e Etnologia2 
do CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL DE 3 
PARANAGUÁ,compareceram: 4 
Municipal de Cultura e Turismo5 
Patrimônio Histórico Material e Imaterial,6 
Municipal de Cultura e Turismo, a conselheira Elaine Lovato Alexandrino 7 
Representante do Segmento de Artes Visuais8 
Plahtyn, agradeceu a presença dos conselheiros, e solicitou a dispensa da leitura, e 9 
colocou para aprovação da Ata da Reunião anterior, a qual 10 
unanimidade nesta reunião por aclamação dos presentes. Na sequência 11 
ConselheiraMaria Ângela Plahtyn12 
demais conselheiros em reuniões anteriores: 13 
horário de funcionamento, inclusiveinformando a sua indisponibilidade por estarem 14 
emreforma/restauro, das casas de Cultura, respondeu15 
funciona em horário comercial abrigando diversas oficinas de cultura, a Casa Cecy 16 
atualmente apenas expediente interno, Casa Dauchex também em horário de 17 
expediente. 2) Quanto a indagação de 18 
um dos espaços 19 
culturais tombados pelo patrimônio histórico,20 
dependemos de resposta do Governo Federal.21 
informações sobre em que fase encontra22 
Estação de Alexandra,serem repassadas para o município, pois a Associação 23 
dosMoradores de Alexandra solicita estes espaços pararealização de projetos locais. 24 
Também informa a realização de25 
cursos em conjunto com o SENAR26 
tais espaços serão extremamenteimportantes para abrigar estes e outros cursos.27 
respondido que o Iphan está intermediando as conversas para que a Estação 28 
deAlexandra seja integrada ao município havendo complicadores portratar29 
bem designado “operacional” p30 
Cynthia Bresser solicitou ainda que a SecretariaMunicipal de Cultura e Turismo, 31 
apresente relatório, para a32 
PlanoMunicipal de Cultura que já foram realizad33 
informado que a superintendente Aline Pschera fez uma explanação sobre 34 
oandamento do Plano Municipal de Cultura em anterior35 
Entretanto,apresentaremos em próxima reunião ordinária um novo relatórioatualiz36 
com as ações do ano de 2022.5) Solicitou que o Conselho Municipal de Política 37 
Culturalindague ao Museu de Arqueologia e Etnologia como estáatualmente seu 38 
funcionamento, e o porque de constantementeo patrimônio cultural em exposição em 39 
Paranaguá étransferido para outras unidades, esvaziando cada vez maisos espaços 40 
do museu em Paranaguá, causando desinteressea visitação.41 
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novembro de 2022 estiveram reunidos,
noAuditório do Museu de Arqueologia e Etnologia

do CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL DE 
compareceram: Maria Ângela Plahtyn representante 

Municipal de Cultura e Turismo, Wesley C. VenturaRepresentante do Segmento de 
Patrimônio Histórico Material e Imaterial, Aline Pschera Suplente da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, a conselheira Elaine Lovato Alexandrino 

ntante do Segmento de Artes Visuais.Inicialmente a 
, agradeceu a presença dos conselheiros, e solicitou a dispensa da leitura, e 

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

Maria Ângela Plahtyn passou a responder indagações elaboradas pelos 
demais conselheiros em reuniões anteriores: 1) Solicitaram 
horário de funcionamento, inclusiveinformando a sua indisponibilidade por estarem 

das casas de Cultura, respondeu que a Casa Monsenhor Celso 
funciona em horário comercial abrigando diversas oficinas de cultura, a Casa Cecy 
atualmente apenas expediente interno, Casa Dauchex também em horário de 

Quanto a indagação de também incluir a Estação de Alexandra

culturais tombados pelo patrimônio histórico, já existem tratativas porém 
dependemos de resposta do Governo Federal.3) Quanto a solicitação das 
informações sobre em que fase encontra-seas negociações para as 

ra,serem repassadas para o município, pois a Associação 
dosMoradores de Alexandra solicita estes espaços pararealização de projetos locais. 
Também informa a realização de 
cursos em conjunto com o SENAR- Serviço Nacional deAprendizagem Rural, e que 

aços serão extremamenteimportantes para abrigar estes e outros cursos.
Iphan está intermediando as conversas para que a Estação 

deAlexandra seja integrada ao município havendo complicadores portratar
bem designado “operacional” pela Rumo. Edepartamentos federais.4) A suplente 
Cynthia Bresser solicitou ainda que a SecretariaMunicipal de Cultura e Turismo, 
apresente relatório, para as próximas reuniões, das diretrizes, metas e ações do 
PlanoMunicipal de Cultura que já foram realizadas e seus avanços.

superintendente Aline Pschera fez uma explanação sobre 
Municipal de Cultura em anterior reunião deste conselho. 

Entretanto,apresentaremos em próxima reunião ordinária um novo relatórioatualiz
com as ações do ano de 2022.5) Solicitou que o Conselho Municipal de Política 
Culturalindague ao Museu de Arqueologia e Etnologia como estáatualmente seu 
funcionamento, e o porque de constantementeo patrimônio cultural em exposição em 

erido para outras unidades, esvaziando cada vez maisos espaços 
do museu em Paranaguá, causando desinteressea visitação.
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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 

ntante do Segmento de 
e Pschera Suplente da Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo, a conselheira Elaine Lovato Alexandrino 
 Senhora Maria Ângela 

, agradeceu a presença dos conselheiros, e solicitou a dispensa da leitura, e 
colocou para aprovação da Ata da Reunião anterior, a qual foi aprovada por 
unanimidade nesta reunião por aclamação dos presentes. Na sequência a 

assou a responder indagações elaboradas pelos 
Solicitaram informações sobre 

horário de funcionamento, inclusiveinformando a sua indisponibilidade por estarem 
que a Casa Monsenhor Celso 

funciona em horário comercial abrigando diversas oficinas de cultura, a Casa Cecy 
atualmente apenas expediente interno, Casa Dauchex também em horário de 

também incluir a Estação de Alexandra como 

já existem tratativas porém 
Quanto a solicitação das 

seas negociações para as  Casas e 
ra,serem repassadas para o município, pois a Associação 

dosMoradores de Alexandra solicita estes espaços pararealização de projetos locais. 

Serviço Nacional deAprendizagem Rural, e que 
aços serão extremamenteimportantes para abrigar estes e outros cursos. Foi 

Iphan está intermediando as conversas para que a Estação 
deAlexandra seja integrada ao município havendo complicadores portratar-se de 

ela Rumo. Edepartamentos federais.4) A suplente 
Cynthia Bresser solicitou ainda que a SecretariaMunicipal de Cultura e Turismo, 

, das diretrizes, metas e ações do 
as e seus avanços. Então foi 

superintendente Aline Pschera fez uma explanação sobre 
reunião deste conselho. 

Entretanto,apresentaremos em próxima reunião ordinária um novo relatórioatualizado 
com as ações do ano de 2022.5) Solicitou que o Conselho Municipal de Política 
Culturalindague ao Museu de Arqueologia e Etnologia como estáatualmente seu 
funcionamento, e o porque de constantementeo patrimônio cultural em exposição em 

erido para outras unidades, esvaziando cada vez maisos espaços 
do museu em Paranaguá, causando desinteressea visitação. Respondeu que será 
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enviado expediente. 6) Quanto a s42 
sobre espaços eprojetos culturais nos b43 
descentralização dos eventos e projetos culturais44 
realizado e apoiado eventos em diversas regiões dacidade. Possuímos oficinas 45 
culturais na sub prefeitura doNilson Neves, Pracinha C46 
João,Ponta do Caju. Além do apoio a diversos espetáculos que tem47 
no município em espaços da Ilha do Mel,Jardim Iguaçu, Valadares, Laura.Para além 48 
dos processos de descentralização, a adoção doprograma tarifa zer49 
acesso democrático dapopulação aos espaços culturais da cidade.7) 50 
Cynthia Bresser destacou aimportância do retorno das atividades artísticas 51 
efuncionamento das casas de Cultura para contemplar oSegmento das Artes Visuais, 52 
e se existe um calendário com53 
previsão para realização de exposições etc.54 
as exposições estão agendadas e já iniciamos os trabalhos, visto aconclusão das 55 
obras de manutenção do espaço Casa MonsenhorCelso. Para o ano de 2023 s56 
realizado edital de ocupação,prevendo recurso ao artista para dar suporte à 57 
exposição.8) Também deixou registrada sua indagação se haverá oFestival de 58 
Teatro. E foi respondido que o59 
de2023, em formato de mostra com subsídio financeiro aosparticipantes.Em 2022 a 60 
realização restou inviabilizada devido aoplanejamento de exercício, levando que as 61 
atividadespresenciais retornaram no município de Paranaguá apenasem julho de 62 
2022.9) Solicitou para a SECULT63 
na Casa Brasilio Itibere em Mini64 
tratando-se de uma demanda setorial, o possível atendimento depende de 65 
grandesrecursos e projetos de viabilidade para uma 66 
gostaria de obter a informação se as câmaras setoriais67 
respondido ser uma responsabilidade das Câmaras Setorias se organizarem e 68 
comunicarem a SECULTUR seu Calendário de Reuniões. Levando em conta 69 
sugestão de que o Conselho Municipal dePolítica Cultural receba tais informações 70 
por Documentooficial, restou sanada essa necessidade pois a presente Ata passa a 71 
ser um documento Oficial de domínio 72 
no site da SECULTUR. 73 
a conselheira Elaine Lovato Alexandrino 74 
Visuais, indagou se haverão novos editais “Cultura na Rede”, e lhe foi respondido 75 
que não havendo recurso Federal ano que vem, o município fará algo com recursos 76 
municipais, a conselheira Elaine Lovato Alexandrino também perguntou se haverá 77 
Salão de Artes municipais, sendo informada, que ainda dependemos do local 78 
apropriado ter seu restauro concluído(Casa Monsenhor Celso), a representante de 79 
Artes Visuais sugeriu o Projeto “80 
justificou que existem as Oficinas Culturais, porém não houve procura de 81 
cadastramento de Oficineiros(Instrutores), portando inviável no momento abrir novas 82 
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Quanto a solicitação que a SECULTUR
sobre espaços eprojetos culturais nos bairros/regiões do município, com oobjetivo da 
descentralização dos eventos e projetos culturais, informou que a SECULTUR t
realizado e apoiado eventos em diversas regiões dacidade. Possuímos oficinas 
culturais na sub prefeitura doNilson Neves, Pracinha Cultura, Valadares, Parque São 
João,Ponta do Caju. Além do apoio a diversos espetáculos que tem

pio em espaços da Ilha do Mel,Jardim Iguaçu, Valadares, Laura.Para além 
dos processos de descentralização, a adoção doprograma tarifa zer
acesso democrático dapopulação aos espaços culturais da cidade.7) 
Cynthia Bresser destacou aimportância do retorno das atividades artísticas 
efuncionamento das casas de Cultura para contemplar oSegmento das Artes Visuais, 

xiste um calendário com 
previsão para realização de exposições etc. Sendo respondido pela Secretaria que 

s exposições estão agendadas e já iniciamos os trabalhos, visto aconclusão das 
obras de manutenção do espaço Casa MonsenhorCelso. Para o ano de 2023 s
realizado edital de ocupação,prevendo recurso ao artista para dar suporte à 
exposição.8) Também deixou registrada sua indagação se haverá oFestival de 

E foi respondido que o Festival de Teatro será realizado no primeiro semestre 
ato de mostra com subsídio financeiro aosparticipantes.Em 2022 a 

realização restou inviabilizada devido aoplanejamento de exercício, levando que as 
atividadespresenciais retornaram no município de Paranaguá apenasem julho de 
2022.9) Solicitou para a SECULTUR transformar o Auditório daBiblioteca Mario Lobo, 
na Casa Brasilio Itibere em Mini-Teatro, sendo respondido pela Secretaria que 

se de uma demanda setorial, o possível atendimento depende de 
grandesrecursos e projetos de viabilidade para uma intervenção tão relevante.10) e 
gostaria de obter a informação se as câmaras setoriais estão se reunindo,
respondido ser uma responsabilidade das Câmaras Setorias se organizarem e 
comunicarem a SECULTUR seu Calendário de Reuniões. Levando em conta 

que o Conselho Municipal dePolítica Cultural receba tais informações 
, restou sanada essa necessidade pois a presente Ata passa a 

ser um documento Oficial de domínio público e disponibilizado a todos os cidadãos 

a conselheira Elaine Lovato Alexandrino Representante do Segmento de Artes 
Visuais, indagou se haverão novos editais “Cultura na Rede”, e lhe foi respondido 
que não havendo recurso Federal ano que vem, o município fará algo com recursos 

, a conselheira Elaine Lovato Alexandrino também perguntou se haverá 
Salão de Artes municipais, sendo informada, que ainda dependemos do local 
apropriado ter seu restauro concluído(Casa Monsenhor Celso), a representante de 
Artes Visuais sugeriu o Projeto “Barracão de Arte e Artesanato”, a Secretaria 
justificou que existem as Oficinas Culturais, porém não houve procura de 
cadastramento de Oficineiros(Instrutores), portando inviável no momento abrir novas 
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que a SECULTUR preste informações 
airros/regiões do município, com oobjetivo da 

, informou que a SECULTUR tem 
realizado e apoiado eventos em diversas regiões dacidade. Possuímos oficinas 

ultura, Valadares, Parque São 
João,Ponta do Caju. Além do apoio a diversos espetáculos que tem se apresentado 

pio em espaços da Ilha do Mel,Jardim Iguaçu, Valadares, Laura.Para além 
dos processos de descentralização, a adoção doprograma tarifa zero possibilitou o 
acesso democrático dapopulação aos espaços culturais da cidade.7) A suplente 
Cynthia Bresser destacou aimportância do retorno das atividades artísticas 
efuncionamento das casas de Cultura para contemplar oSegmento das Artes Visuais, 

Sendo respondido pela Secretaria que 
s exposições estão agendadas e já iniciamos os trabalhos, visto aconclusão das 

obras de manutenção do espaço Casa MonsenhorCelso. Para o ano de 2023 será 
realizado edital de ocupação,prevendo recurso ao artista para dar suporte à 
exposição.8) Também deixou registrada sua indagação se haverá oFestival de 

Festival de Teatro será realizado no primeiro semestre 
ato de mostra com subsídio financeiro aosparticipantes.Em 2022 a 

realização restou inviabilizada devido aoplanejamento de exercício, levando que as 
atividadespresenciais retornaram no município de Paranaguá apenasem julho de 

UR transformar o Auditório daBiblioteca Mario Lobo, 
sendo respondido pela Secretaria que 

se de uma demanda setorial, o possível atendimento depende de 
intervenção tão relevante.10) e 

estão se reunindo, que foi 
respondido ser uma responsabilidade das Câmaras Setorias se organizarem e 
comunicarem a SECULTUR seu Calendário de Reuniões. Levando em conta 

que o Conselho Municipal dePolítica Cultural receba tais informações 
, restou sanada essa necessidade pois a presente Ata passa a 

blico e disponibilizado a todos os cidadãos 

ntante do Segmento de Artes 
Visuais, indagou se haverão novos editais “Cultura na Rede”, e lhe foi respondido 
que não havendo recurso Federal ano que vem, o município fará algo com recursos 

, a conselheira Elaine Lovato Alexandrino também perguntou se haverá 
Salão de Artes municipais, sendo informada, que ainda dependemos do local 
apropriado ter seu restauro concluído(Casa Monsenhor Celso), a representante de 

Barracão de Arte e Artesanato”, a Secretaria 
justificou que existem as Oficinas Culturais, porém não houve procura de 
cadastramento de Oficineiros(Instrutores), portando inviável no momento abrir novas 
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frentes se não há pessoas disponíveis e aptas para min83 
o conhecimento. 84 
Nada mais havendo a tratar85 
presente reunião. Segue em anexo a lista de presença.86 
representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo87 
VenturaRepresentante do Segmento de Patrimônio Histórico Material e Imaterial, 88 
Aline Pschera Suplente da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a conselheira 89 
Elaine Lovato Alexandrino Represe90 
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frentes se não há pessoas disponíveis e aptas para ministrar as oficinas repassando 

avendo a trataro senhoraMaria Ângela Plahtyn
presente reunião. Segue em anexo a lista de presença.

da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
ntante do Segmento de Patrimônio Histórico Material e Imaterial, 

Aline Pschera Suplente da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a conselheira 
Representante do Segmento de Artes Visuais
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istrar as oficinas repassando 

Maria Ângela Plahtyndeclarou encerrada a 
presente reunião. Segue em anexo a lista de presença.Maria Ângela Plahtyn 

da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Wesley C. 
ntante do Segmento de Patrimônio Histórico Material e Imaterial, 

Aline Pschera Suplente da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a conselheira 
ntante do Segmento de Artes Visuais 


