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Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezenove, no Teatro Rachel Costa., as 1 

oito horas da manhã teve início a recepção e credenciamento dos convidados para 2 

IV Conferência Municipal de Cultura de Paranaguá, as 8:30 horas foi dado início a 3 

solenidade de abertura IV Conferência Municipal de Cultura onde participaram o 4 

Secretário Municipal de Segurança Sargento João Carlos Silva, o Secretário 5 

Municipal de Cultura e Turismo Harrison Camargo, o Vice-Prefeito Arnaldo 6 

Maranhão Júnior, a Senhora Beni Moura representando Conselho Estadual de 7 

Cultura e o senhor Wanderlem Firmo da Silva Junior Vice-Presidente representando 8 

o Conselho Municipal de Cultura o qual falou sobre a importância da conferência 9 

após seu pronunciamento fizeram uso da palavra o Vice-Prefeito Arnaldo Maranhão 10 

e o Secretário Harrison Camargo fez a abertura da IV Conferência Municipal de 11 

Cultura de Paranaguá, continuando a programação o mestre de cerimônias 12 

Emanuel Andrade convidou para fazer uso da palavra o senhor Maurício Coutinho 13 

Secretário Municipal da Fazenda o qual discorreu sobre o Sistema Financeiro 14 

Municipal na área de cultura, em seguida foram abertos os questionamentos para a 15 

plateia, manifestaram duvidas o senhor Wanderlem Firmo da Silva Junior e o 16 

Manoel Valdemar Barbosa Filho Suplente do Representante do Segmento de 17 

Música, não havendo mais dúvidas foi composta a mesa dos trabalhos, com 18 

Presidente do Conselho Municipal de Cultura Harrison Camargo e o  Secretário 19 

Executivo do Conselho Municipal de Política Cultural  Marcio Aurélio Vieira da 20 

Costa o qual procedeu à leitura da resolução 03/2019 do Conselho Municipal de 21 

Política Cultural que trata do Regimento Interno da IV Conferência Municipal de 22 

Cultura de Paranaguá, após a leitura com o  conhecimento  daquele documento  23 

pelos presentes e eliminada suas dúvidas, foram devidamente  distribuídos  os 24 

grupos de discussão, sendo:  Segmento de Literatura Alessandra Quadros como 25 

relatora,  no segmento de artes visuais ficou por conta da relatora senhora Beni 26 

Moura e pelo senhor Diogo Rodrigues Alves, representando o grupo de discussão 27 

do segmento de artesanato tivemos o senhor  Marcos Piantá, a senhora Roseli de 28 

Fátima Rocha Pereira Alves e Erani dos Santos sendo o primeiro seu relator, no 29 

segmento de artes cênicas tivemos a senhora Mariana Zanetti de Oliveira como 30 

relatora e participaram Carla Cristina Araújo Lopes e o Senhor Ariocir Cezar dos 31 

Santos Rodrigues,  no segmento de Cultura Popular  a delegada Joyce Cardoso e 32 

Wagner Luiz Peixoto da Silva Suplente do Representante do Segmento de Cultura 33 

Popular, pelo segmento de música tivemos a participação do Senhor Vanderlem 34 

Firmo da Silva Júnior como relator e os participantes o  senhor Afonso Mendes 35 

Ereno, Igor Fernando Xavier e a Senhora Maria Angela Plahtyn Torres, Pelo 36 
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segmento do Patrimônio Histórico Material e Imaterial a senhora Marcela Cristina 37 

Bettega como relatora, e membros o senhor Luiz Cezar Rodrigues, senhora Adriana 38 

Alves da Silva e o Conselheiro Marcelo Bourscheid Representante da Unespar- 39 

Paranaguá. Como no segmento de Literatura ainda não houve a escolha oficial dos 40 

conselheiros para o Conselho Municipal Política Cultural, foi colocado em  votação 41 

para a plenária autorizando que a senhora Professora Doutora da UNESPAR 42 

Alessandra Quadros pudesse representar o segmento junto com o Conselheiro 43 

Manoel Valdemar Barbosa Filho, sendo aprovado por unanimidade tal possibilidade. 44 

Conforme Regimento da conferência, após realizar a distribuição dos segmentos 45 

para análise dos eixos temáticos, Então o Presidente senhor Harrison Camargo 46 

declarou o intervalo para o almoço das 12:00 horas até 13:30 horas. No horário 47 

estipulado houve o início da discussão dos eixos temáticos conforme fornecido pela 48 

comissão organizadora cada segmento recebeu um Formulário com Eixos para os 49 

Segmentos, para que pudessem discutir e preencher conforme as demandas de 50 

cada segmento. Em virtude do grande número de temas e discussões não houve o 51 

intervalo das 15 horas sendo por vontade dos Delegados presentes,  dar  sequência 52 

direto aos trabalhos até as 17:30 horas, quando  iniciou-se a votação dos eixos 53 

temáticos e eleição dos Delegados para Conferência Estadual. Então foi chamado o 54 

relator do segmento de artes visuais o qual procedeu à leitura do texto que segue 55 

em anexo, após  o Secretário Harrison Camargo como Presidente do Conselho 56 

Municipal de Política Cultural colocou em discussão o texto que acaba de ser lido, 57 

após a plenária discutir, foi colocado em votação o texto que acabou de ser 58 

discutido para inclusão no Plano Municipal de Cultura, o  que foi aprovado por 59 

unanimidade pelos Presentes,  em seguida foi lido o relatório pelo segmento de 60 

artesanato também não havendo discussão, o Secretário Harrison Camargo como 61 

Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural colocou em discussão o texto 62 

que acaba de ser lido, após a plenária discutir, foi colocado em votação o texto que 63 

acabou de ser discutido para inclusão no Plano Municipal de Cultura, o  que foi 64 

aprovado por unanimidade pelos Presentes,   o segmento de artes cênicas teve sua 65 

leitura realizada pela delegada e relatora senhora Mariana Zanetti de Oliveira, que 66 

após  o Secretário Harrison Camargo como Presidente do Conselho Municipal de 67 

Política Cultural colocou em discussão o texto que acaba de ser lido, após a 68 

plenária discutir, foi colocado em votação o texto que acabou de ser discutido para 69 

inclusão no Plano Municipal de Cultura, o  que foi aprovado por unanimidade pelos 70 

Presentes,   na sequência o segmento de Musica teve seu texto lido pelo relator 71 

Vanderlem Firmo da Silva Júnior, em seguida  o Secretário Harrison Camargo como 72 
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Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural colocou em discussão o texto 73 

que acaba de ser lido, após a plenária discutir, foi colocado em votação o texto que 74 

acabou de ser discutido para inclusão no Plano Municipal de Cultura, o  que foi 75 

aprovado por unanimidade pelos Presentes,   o segmento de Patrimônio Histórico 76 

Material e Imaterial, apresentou seu formulário que foi lido pela delegada e relatora 77 

senhora Marcela Cristina Bettega,  o qual após a leitura do formulário o Presidente 78 

do Conselho Municipal de Política Cultural colocou em discussão o texto que acaba 79 

de ser lido, após a plenária discutir, foi colocado em votação o texto que acabou de 80 

ser discutido para inclusão no Plano Municipal de Cultura, o  que foi aprovado por 81 

unanimidade pelos Presentes,   então o segmento de literatura após autorização da 82 

plenária teve seu texto lido os quais foram colocados em discussão o texto que 83 

acaba de ser lido, após a plenária discutir, foi colocado em votação o texto que 84 

acabou de ser discutido para inclusão no Plano Municipal de Cultura, o  que foi 85 

aprovado por unanimidade pelos Presentes,   segmento de Cultura Popular  teve 86 

sua leitura realizada pela delegada Joyce Cardoso, após  o Secretário Harrison 87 

Camargo como Presidente do Conselho Municipal de Política Cultural colocou em 88 

discussão o texto que acaba de ser lido, depois da plenária discutir, foi colocado em 89 

votação o texto que acabou de ser discutido para inclusão no Plano Municipal de 90 

Cultura, o  que foi aprovado por unanimidade pelos Presentes. O Senhor 91 

Vanderlem Firmo da Silva Júnior sugeriu o desmembramento do segmento de 92 

Cultura Popular da Cultura Afro-Brasileira, sendo aprovada pelos presentes. Na 93 

sequência o Presidente colocou para aprovação da plenária pelos delegados da IV 94 

Conferência Municipal de Cultura de Paranaguá, a possibilidade de que os 95 

delegados representantes do nosso município para Conferência Estadual de 96 

Cultura, sejam escolhidos pelo Conselho Municipal de Politica  Cultural, entre os 97 

nomes dos Delegados desta conferência respeitando a  paridade e 98 

proporcionalidade, as quais o Conselho Estadual de Cultura na época oportuna 99 

determinarem em seu  regulamento,  então a proposta foi colocada em votação e 100 

aprovada por unanimidade pelos Delegados da IV Conferência de Cultura de 101 

Paranaguá, nesta oportunidade o Presidente do Conselho Municipal de Politica 102 

Cultural de Paranaguá agradeceu a presença de todos, agradeceu o trabalho dos 103 

Servidores envolvidos nesta conferência municipal e declarou a IV Conferência 104 

Municipal de Cultura de Paranaguá encerrada. Seguem em anexo as Listas de 105 

Presença e os Formulários aprovados com Eixos para os Segmentos, que farão 106 

parte do Plano Municipal de Cultura. 107 


