
Conselho Municipal de 
Patrimônio Histórico

CONDEPH Rua XV de Novembro, 499 

Aos oitodias do mês de março de 2021 
meet.google.com/apq-wksa-vun, no sistema de 2 
doConselho Municipal de Defesa e Preservação do Patrimônio Histórico3 
Paranaguá – CONDEPH, compareceram a reunião mensal: 4 
representante do Prefeito Municipal, na qualidade de President5 
Ricardo Castilho, representante do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá 6 
IHGP; Said Khaled Omar, representante dos moradores do Centro Histórico de 7 
Paranaguá, Vinicio Costa Bruni8 
Comunicação Social;RhenneHamudHamud, representante da Associação 9 
Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá 10 
Arquiteta Vania Fóes, Marcio11 
CONDEPH. Então a Presidente 12 
colocou em votação a ata d13 
pelos presentes, em seguida 14 
Senhor Claudio Luiz Neves Damico referente a15 
Rua Conselheiro Sinimbu, solicitando desconto para16 
Amarelo Ocre com seus detalhes17 
de vídeo apresentou as imagens mostrando que a fachada está pintada18 
na cor preta, situação pela qual já foi notificado para apresentar todas as alterações 19 
da cor atual em 2022 pela Tabela de Encargos.A20 
técnicas pela Arquiteta Vania Fóes,21 
legislação em vigor que determina no caso em tela o desconto de 30% no IPTU22 
ficou aprovado por unanimidade23 
de reformular a legislação, alterando e criando novas faixas percentuais de 24 
desconto.  O conselheiro 25 
encargos/Apostila que trata dos procedimentos/modelos necessários para requerer 26 
autorizações de intervenções emergências e restauros nos imóveis do Setor de 27 
Patrimônio Histórico de Paranaguá28 
(terça-feira) as 9:30 hs, estiveram reunidos, pelo link 29 
sistema de vídeo conferência (on30 
mais havendo a tratar a presidente declarou 31 
 32 
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março de 2022, as 9:30 hs,estiveram reunidos, pelo link 
, no sistema de vídeo conferência (on

Conselho Municipal de Defesa e Preservação do Patrimônio Histórico
compareceram a reunião mensal: Maria Ângela Plahtyn

representante do Prefeito Municipal, na qualidade de President
, representante do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá 

Said Khaled Omar, representante dos moradores do Centro Histórico de 
Vinicio Costa Bruni, representante da Secretaria de Estado da 

RhenneHamudHamud, representante da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá - ACIAP;Participaram ainda a 

, Marcio Aurélio Vieira da Costa Secretá
Presidente Maria Ângela Plahtyndeclarou aberta a reunião e 

colocou em votação a ata dareunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade 
pelos presentes, em seguida a Arquiteta Vania Fóes, falou 

nhor Claudio Luiz Neves Damico referente ao ano de 2021 do
, solicitando desconto para a Pintura do Imó

detalhes, então a Presidente Maria Ângela Plahtyn
de vídeo apresentou as imagens mostrando que a fachada está pintada

situação pela qual já foi notificado para apresentar todas as alterações 
pela Tabela de Encargos.Após as devidas explicações 

técnicas pela Arquiteta Vania Fóes, referente ao ano de 2021,
or que determina no caso em tela o desconto de 30% no IPTU

aprovado por unanimidade, sendo sugerido pelos Conselheiros a necessidade 
de reformular a legislação, alterando e criando novas faixas percentuais de 
desconto.  O conselheiro Vinicio Costa Bruni apresentou o Caderno de 
encargos/Apostila que trata dos procedimentos/modelos necessários para requerer 
autorizações de intervenções emergências e restauros nos imóveis do Setor de 

rico de Paranaguá.Ficou estipulada a data de 12
estiveram reunidos, pelo link meet.google.com/apq

sistema de vídeo conferência (on-line) para realização da próxima reunião. Nada 
o a tratar a presidente declarou encerrada a presente reunião.
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Telefone 3423-5206 1 

estiveram reunidos, pelo link 
vídeo conferência (on-line) os membros 

Conselho Municipal de Defesa e Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural de 
Maria Ângela Plahtyn, 

representante do Prefeito Municipal, na qualidade de Presidente do Conselho;João 
, representante do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá – 

Said Khaled Omar, representante dos moradores do Centro Histórico de 
, representante da Secretaria de Estado da 

RhenneHamudHamud, representante da Associação 
Participaram ainda a 

Aurélio Vieira da Costa Secretário Executivo do 
declarou aberta a reunião e 

, a qual foi aprovada por unanimidade 
 sobre o Processo do 

ano de 2021 do imóvel situado na 
a Pintura do Imóvel em 

Maria Ângela Plahtyn através 
de vídeo apresentou as imagens mostrando que a fachada está pintada atualmente 

situação pela qual já foi notificado para apresentar todas as alterações 
pós as devidas explicações 

referente ao ano de 2021, e respeitando a 
or que determina no caso em tela o desconto de 30% no IPTU, 

do sugerido pelos Conselheiros a necessidade 
de reformular a legislação, alterando e criando novas faixas percentuais de 

runi apresentou o Caderno de 
encargos/Apostila que trata dos procedimentos/modelos necessários para requerer 
autorizações de intervenções emergências e restauros nos imóveis do Setor de 

estipulada a data de 12 de abril de 2022 
meet.google.com/apq-wksa-vun, no 

para realização da próxima reunião. Nada 
encerrada a presente reunião. 


