
                       Conselho Municipal de 

CMPC Rua XV de Novembro, 499 

Aosseis diasdo mês de outubr1 
do Museu de Arqueologia e Etnologia2 
POLITICA CULTURAL DE PARANAGUÁ3 
segmento de música Eduardo 4 
Representante do Segmento de Artesanato5 
Segmento de Patrimônio Histórico Material e Imaterial, 6 
Representante do Segmento de Artes Visuais7 
D. Ramos representando a Secretaria Municipal de Educação8 
SenhorEduardo Soares Maia Carvalho de Paula9 
a presença dos conselheiros,10 
aprovação da Ata da Reunião anterior, a qual 11 
reunião por aclamação dos presentes. Na sequência 12 
destacou a importância do retorno das atividades artísticas e funcionamento das 13 
casas de Cultura para contemplar o Segmento das Artes Visuais, e se existe um 14 
calendário com previsão para realização de exposições etc. Também deixou 15 
registrada sua indagação 16 
SECULTUR transformar o Auditório da Biblioteca Mario Lobo, na Casa Brasilio 17 
Itibere em Mini-Teatro, e gostaria de obter a informação se as câmaras setoriais 18 
estão se reunindo, sugiriu que o Conselho Municip19 
informações por Documento oficial20 
de Paula Presidente do Conselho21 
Costa, qual o problema existente e se já há previsão/progra22 
deixando registrada a necessidade da Secretária Municipal explanar sobre o assunto 23 
na próxima reunião. Nada mais 24 
Carvalho de Paula declarou25 
de presença.Eduardo Soares Maia Carvalho de Paula, Leila Marçal26 
Luiz Cezar Rodrigues eClaudinali D. Ramos27 

 

Conselho Municipal de Política Cultural  

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

outubro de 2022 estiveram reunidos, as 1
do Museu de Arqueologia e Etnologia, os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLITICA CULTURAL DE PARANAGUÁ,compareceram: 

Eduardo Soares Maia Carvalho de Paula
Representante do Segmento de Artesanato, Luiz Cezar Rodrigues
Segmento de Patrimônio Histórico Material e Imaterial, 

te do Segmento de Artes Visuais. Também esteve
D. Ramos representando a Secretaria Municipal de Educação

Eduardo Soares Maia Carvalho de PaulaPresidente do 
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 suplente Cynthia Bresser
destacou a importância do retorno das atividades artísticas e funcionamento das 
casas de Cultura para contemplar o Segmento das Artes Visuais, e se existe um 
calendário com previsão para realização de exposições etc. Também deixou 

 se haverá o Festival de Teatro. Solicitou para a 
SECULTUR transformar o Auditório da Biblioteca Mario Lobo, na Casa Brasilio 

gostaria de obter a informação se as câmaras setoriais 
, sugiriu que o Conselho Municipal de Política Cultural receba tais 

informações por Documento oficial.  Então o Senhor Eduardo Soares Maia Carvalho 
Presidente do Conselho, indagou sobre a parte elétrica do Teatro Rachel 

Costa, qual o problema existente e se já há previsão/programação para resolve
deixando registrada a necessidade da Secretária Municipal explanar sobre o assunto 

Nada mais havendo a trataro senhor 
ou encerrada a presente reunião. Segue em anexo a lista 

Eduardo Soares Maia Carvalho de Paula, Leila Marçal
Claudinali D. Ramos. 

Cultural   
 

Telefone 3423-5206 1

as 14:00 hs,noAuditório 
os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE 

compareceram: Representante do 
de Paula, Leila Marçal 

, Luiz Cezar RodriguesRepresentante do 
Segmento de Patrimônio Histórico Material e Imaterial, Cynthia Bresser 

eve presente:Claudinali 
D. Ramos representando a Secretaria Municipal de Educação.Inicialmente o 

Presidente do Conselho, agradeceu 
e solicitou a dispensa da leitura, e colocou para 

foi aprovada por unanimidade nesta 
a suplente Cynthia Bresser 

destacou a importância do retorno das atividades artísticas e funcionamento das 
casas de Cultura para contemplar o Segmento das Artes Visuais, e se existe um 
calendário com previsão para realização de exposições etc. Também deixou 

se haverá o Festival de Teatro. Solicitou para a 
SECULTUR transformar o Auditório da Biblioteca Mario Lobo, na Casa Brasilio 

gostaria de obter a informação se as câmaras setoriais 
al de Política Cultural receba tais 

Eduardo Soares Maia Carvalho 
parte elétrica do Teatro Rachel 

mação para resolve-lo, 
deixando registrada a necessidade da Secretária Municipal explanar sobre o assunto 

o senhor Eduardo Soares Maia 
encerrada a presente reunião. Segue em anexo a lista 

Eduardo Soares Maia Carvalho de Paula, Leila Marçal, Cynthia Bresser, 


