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Aos quatro diasdo mês de 1 
noAuditório do Museu de Arqueologia e Etnologia2 
MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL DE PARANAGUÁ3 
Ângela Plahtynrepresentante 4 
Petenusso Representante da Secretaria Municipal de Educação5 
Sociedade Civil estiveram presentes, 6 
Eduardo Soares Maia Carvalho 7 
HermannRepresentante do Segmento de Artesanato8 
Representante do Segmento de Artes9 
do Segmento de Patrimônio Histórico Material e Imate10 
Representante do Segmento de Artes Visuais11 
Pschera, Joice C. Cardoso, Alexandre Santos, Breno Oberdan da Silva 12 
Alves.Inicialmente o Senhor13 
Conselho Municipal de Política Cultural14 
solicitou a dispensa da leitura15 
a qualfoi aprovada por unanimidade16 
Conselheira Maria AngêlaPlahtyn17 
Paulo Gustavo recentemente aprovadas18 
município está aguardando Decreto/Resolução regulamentando a distribuição dos 19 
Recursos. Mas espera-se que a formalização e critérios terão seu grau de exigências 20 
aumentadas, necessariamente teremos um padrão de qualidade21 
Lembramos que na edição passada nos restou um grande acervo físico e audiovisual 22 
no Canal do Youtube sobre a cultura parnanguara. Jamile Luz Peres 23 
do Segmento de Artes Cênicas indagou sobre o Festival do Teatro e sobre a 24 
de Cristo, então a Secretaria de Cultura e Turismo 25 
Festival será na forma de mostra de Teatro não havendo disputa e já está em 26 
andamento, quanto a Paixão de Cristo disse que já estão trabalhando na elaboração 27 
do edital, porém não há como garantir nem adiantar os valores que serão praticados 28 
pela produtora vencedora do certame, pois o vencedor pelo sistema pregão sempre 29 
é imprevisível quais valores serão atingidos ao final da disputa para vencer a 30 
licitação. A conselheira Elaine Lovato Alexandrino 31 
Artes Visuais perguntou sobre os espaços públicos para realização da exposições 32 
artísticas, a Secretaria de Cultura e Turismo 33 
Casa Monsenhor Celso terá seu telhado34 
que podem causar danos as obras de arte, apenas então será liberada para uso, a 35 
Casa Elfrida Lobo tem previsão para conclusão dos seu restauro para o mês de 36 
Janeiro de 2023, mas também temos a Estação Ferroviária 37 
respeitando a agenda cronológica existente.  S38 
de Paula Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural indagou sobre 39 
Festa do Caranguejo e Festa do Rocio como funcionara as apresentações musi40 
então Maria AngêlaPlahtyn 41 
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do mês de agosto de 2022 estiveram reunidos,
noAuditório do Museu de Arqueologia e Etnologia, os membros do CONSELHO 
MUNICIPAL DE POLITICA CULTURAL DE PARANAGUÁ,

representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
Petenusso Representante da Secretaria Municipal de Educação
Sociedade Civil estiveram presentes, Representante do 

Soares Maia Carvalho de Paula,Martha Juliane Pereira 
Representante do Segmento de Artesanato, Jamile Luz Peres 

Representante do Segmento de Artes Cênicas, Luiz Cezar Rodrigues
do Segmento de Patrimônio Histórico Material e Imaterial, Elaine Lovato Alexandrino 

te do Segmento de Artes Visuais. Também estive
Joice C. Cardoso, Alexandre Santos, Breno Oberdan da Silva 

enhorEduardo Soares Maia Carvalho de Paula
Conselho Municipal de Política Cultural, agradeceu a presença dos conselheiros
solicitou a dispensa da leitura,e colocou para aprovação da Ata da Reuni

unanimidadenesta reunião por aclamação dos presentes
Conselheira Maria AngêlaPlahtyn informou que referente a Lei Aldir Blanc e a Lei 
Paulo Gustavo recentemente aprovadas na Câmara Federal dos Deputados, o 
município está aguardando Decreto/Resolução regulamentando a distribuição dos 

se que a formalização e critérios terão seu grau de exigências 
aumentadas, necessariamente teremos um padrão de qualidade
Lembramos que na edição passada nos restou um grande acervo físico e audiovisual 
no Canal do Youtube sobre a cultura parnanguara. Jamile Luz Peres 

Cênicas indagou sobre o Festival do Teatro e sobre a 
de Cristo, então a Secretaria de Cultura e Turismo Maria AngêlaPlahtyn
Festival será na forma de mostra de Teatro não havendo disputa e já está em 
andamento, quanto a Paixão de Cristo disse que já estão trabalhando na elaboração 

, porém não há como garantir nem adiantar os valores que serão praticados 
pela produtora vencedora do certame, pois o vencedor pelo sistema pregão sempre 
é imprevisível quais valores serão atingidos ao final da disputa para vencer a 

a Elaine Lovato Alexandrino Representante do Segmento de 
Artes Visuais perguntou sobre os espaços públicos para realização da exposições 
artísticas, a Secretaria de Cultura e Turismo Maria AngêlaPlahtyn
Casa Monsenhor Celso terá seu telhado reformado, acabando assim com as goteiras 
que podem causar danos as obras de arte, apenas então será liberada para uso, a 
Casa Elfrida Lobo tem previsão para conclusão dos seu restauro para o mês de 
Janeiro de 2023, mas também temos a Estação Ferroviária 
respeitando a agenda cronológica existente.  SenhorEduardo Soares Maia Carvalho 
de Paula Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural indagou sobre 
Festa do Caranguejo e Festa do Rocio como funcionara as apresentações musi

 respondeu que a Festa do Caranguejo esta prevista para 

Cultural   
 

Telefone 3423-5206 1

estiveram reunidos, as 14:00 hs,, 
os membros do CONSELHO 

,compareceram: Maria 
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Mariane 

Petenusso Representante da Secretaria Municipal de Educação;Representando a 
o segmento de música 

Martha Juliane Pereira 
, Jamile Luz Peres 

Luiz Cezar RodriguesRepresentante 
Elaine Lovato Alexandrino 

veram presentes: Aline 
Joice C. Cardoso, Alexandre Santos, Breno Oberdan da Silva 

Eduardo Soares Maia Carvalho de Paula Presidente do 
u a presença dos conselheiros, e 

Ata da Reuniãoanterior, 
nesta reunião por aclamação dos presentes.A 

informou que referente a Lei Aldir Blanc e a Lei 
na Câmara Federal dos Deputados, o 

município está aguardando Decreto/Resolução regulamentando a distribuição dos 
se que a formalização e critérios terão seu grau de exigências 

aumentadas, necessariamente teremos um padrão de qualidade ainda mais elevado. 
Lembramos que na edição passada nos restou um grande acervo físico e audiovisual 
no Canal do Youtube sobre a cultura parnanguara. Jamile Luz Peres Representante 

Cênicas indagou sobre o Festival do Teatro e sobre a Paixão 
Maria AngêlaPlahtyn informou o 

Festival será na forma de mostra de Teatro não havendo disputa e já está em 
andamento, quanto a Paixão de Cristo disse que já estão trabalhando na elaboração 

, porém não há como garantir nem adiantar os valores que serão praticados 
pela produtora vencedora do certame, pois o vencedor pelo sistema pregão sempre 
é imprevisível quais valores serão atingidos ao final da disputa para vencer a 

ntante do Segmento de 
Artes Visuais perguntou sobre os espaços públicos para realização da exposições 

Maria AngêlaPlahtyn respondeu que a 
reformado, acabando assim com as goteiras 

que podem causar danos as obras de arte, apenas então será liberada para uso, a 
Casa Elfrida Lobo tem previsão para conclusão dos seu restauro para o mês de 
Janeiro de 2023, mas também temos a Estação Ferroviária que pode ser utilizada 

Eduardo Soares Maia Carvalho 
de Paula Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural indagou sobre a 
Festa do Caranguejo e Festa do Rocio como funcionara as apresentações musicais, 

respondeu que a Festa do Caranguejo esta prevista para 
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janeiro, com o objetivo de não competir com os festejos natalinos, referente a Festa 42 
do Rocio esclareceu que as apresentações serão efetuadas pelas produtoras que 43 
venceram o atual certame licitatório praticando as tabelas de valores previstas. 44 
Informou ainda que em breve serão iniciadas as obras de revitalização da Praça de 45 
Eventos Mario Roque, por este motivo todos os grandes eventos estão sendo 46 
agendados para o Centro d47 
trataro senhor Eduardo Soares Maia Carvalho de Paula 48 
presente reunião. Segue em anexo a lista de presença.49 
Mariane Petenusso;Representando a Sociedade Civil estiveram presentes, 50 
Soares Maia Carvalho de Paula, 51 
Martha Juliane Pereira Hermann52 
presentes: Aline Pschera, Joice C. Cardoso, Ale53 
Silva Alves 54 
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janeiro, com o objetivo de não competir com os festejos natalinos, referente a Festa 
do Rocio esclareceu que as apresentações serão efetuadas pelas produtoras que 

am o atual certame licitatório praticando as tabelas de valores previstas. 
Informou ainda que em breve serão iniciadas as obras de revitalização da Praça de 
Eventos Mario Roque, por este motivo todos os grandes eventos estão sendo 
agendados para o Centro de Convenções do Mega Rocio. 

Eduardo Soares Maia Carvalho de Paula 
presente reunião. Segue em anexo a lista de presença.Maria Ân

Representando a Sociedade Civil estiveram presentes, 
Soares Maia Carvalho de Paula,  Jamile Luz Peres, Elaine Lovato Alexandrino, 
Martha Juliane Pereira Hermann, Luiz Cezar Rodrigues
presentes: Aline Pschera, Joice C. Cardoso, Alexandre Santos, Breno Oberdan da 
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janeiro, com o objetivo de não competir com os festejos natalinos, referente a Festa 
do Rocio esclareceu que as apresentações serão efetuadas pelas produtoras que 

am o atual certame licitatório praticando as tabelas de valores previstas. 
Informou ainda que em breve serão iniciadas as obras de revitalização da Praça de 
Eventos Mario Roque, por este motivo todos os grandes eventos estão sendo 

e Convenções do Mega Rocio. Nada mais havendo a 
Eduardo Soares Maia Carvalho de Paula declarou encerrada a 

Maria Ângela Plahtyn, 
Representando a Sociedade Civil estiveram presentes, Eduardo 

Elaine Lovato Alexandrino, 
, Luiz Cezar Rodrigues. Também estiveram 

xandre Santos, Breno Oberdan da 


