
Conselho Municipal de 
Patrimônio Histórico

CONDEPH Rua XV de Novembro, 499 

Aos oitodias do mês de novem1 
Meet, linkmeet.google.com/obx-rybu2 
Preservação do Patrimônio Histórico3 
compareceram a reunião mensal: 4 
representante do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá 5 
Corrêa representando o IPHAN6 
Nacional; Vinicio Costa Bruni, representante da Secretaria de Estado da 7 
Comunicação Social;Participaram ainda a Arquiteta 8 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo9 
Secretário Executivo do CONDEPH10 
Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá 11 
Maria Ângela Plahtyn 12 
Presidentedeclarou aberta a reunião e colocou em votação a ata 13 
reunião, a qual foi aprovada por unanimidade pelos presentes, 14 
Arquiteta Vania Fóes, falou sobre 15 
novos parâmetros de desconto do IPTU e demais impostos.16 
disse que o desconto sobre o ISS não será possível17 
que referente a reformulação da legislação para concessão dos descontos, 18 
alterando e criando novas faixas percentuais d19 
para participar na elaboração da minuta.20 
ao Secretário Executivo do CONDEPH antes da reunião que já vem conversando 21 
com a Secretaria da Fazenda22 
no ISS, o Secretário Executivo do CONDEPH informou que já est23 
minuta do Projeto de Lei para envio ao24 
posteriormente será encaminha25 
enviado a Câmara Municipal. 26 
requalificação geral no Centro Histórico, inicialmente já esta em andamento a 27 
Sinalização Turística, e posteriormente deve28 
o desenvolvimento urbano do 29 
Rhenne Hamud Hamud sugeriu a necessidade de gerar um processo para 30 
recebermos a resposta sobre os incentivos fiscais por escrito com seus respectivos 31 
impactos. Então o Secretário Executivo Marcio Aurélio V32 
após a minuta do Projeto de Lei elaborado será protocolado e teremos o número do 33 
processo, que após tramitar pela Procuradoria Jurídica e Secretaria Municipal da 34 
Fazenda, será homologado pelo Prefeito e enviada a Mensagem a Câma35 
análise e votação. A Conselheira Sandra Corrêa representando o 36 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional37 
continuidade a Oficina Diálogos com mais um encontro presencial com os 38 
proprietários dos imóveis do Centro Histórico, então 39 
Plahtyn, demonstrou interesse40 
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novembro de 2022, as 10:00 hs,estiveram
rybu-fmqos membros doConselho Municipal de Defesa e 

Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural de Paranaguá 
compareceram a reunião mensal: João Ricardo de Castilho
representante do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá 

IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Vinicio Costa Bruni, representante da Secretaria de Estado da 

Participaram ainda a Arquiteta Vania Fóes
Cultura e Turismo, Marcio Aurélio Vieira da Costa 

rio Executivo do CONDEPH, Rhenne Hamud Hamud
Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá 

 representante do Prefeito Municipal
declarou aberta a reunião e colocou em votação a ata 

, a qual foi aprovada por unanimidade pelos presentes, 
Arquiteta Vania Fóes, falou sobre a minuta do Projeto de lei para alteração dos 

de desconto do IPTU e demais impostos.Maria Ângela Plahtyn
disse que o desconto sobre o ISS não será possível, Rhenne Hamud Hamud

reformulação da legislação para concessão dos descontos, 
alterando e criando novas faixas percentuais de desconto se colocou a disposição 

ra participar na elaboração da minuta. Presidente Maria Ângela Plahtyn
ao Secretário Executivo do CONDEPH antes da reunião que já vem conversando 
com a Secretaria da Fazenda que informou não haver possibilidade

o Secretário Executivo do CONDEPH informou que já est
minuta do Projeto de Lei para envio aosConselheiros para conhecimento que 

encaminhado ao Protocolo do Município onde tramitará e será 
Câmara Municipal. A conselheira Vania Fóes considera necessária uma 

requalificação geral no Centro Histórico, inicialmente já esta em andamento a 
Sinalização Turística, e posteriormente deve-se pensar em trabalhar para melhorar 
o desenvolvimento urbano do Centro Histórico e a acessibilidade
Rhenne Hamud Hamud sugeriu a necessidade de gerar um processo para 
recebermos a resposta sobre os incentivos fiscais por escrito com seus respectivos 
impactos. Então o Secretário Executivo Marcio Aurélio Vieira da Costa informou que 
após a minuta do Projeto de Lei elaborado será protocolado e teremos o número do 
processo, que após tramitar pela Procuradoria Jurídica e Secretaria Municipal da 
Fazenda, será homologado pelo Prefeito e enviada a Mensagem a Câma

. A Conselheira Sandra Corrêa representando o 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, falou da necessidade de dar 
continuidade a Oficina Diálogos com mais um encontro presencial com os 

is do Centro Histórico, então Presidente 
, demonstrou interesse e disse que manteria contato com a CPC
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estiveram pelo sistema 
Conselho Municipal de Defesa e 

Cultural de Paranaguá – CONDEPH, 
Castilho Pereira Filho, 

representante do Instituto Histórico e Geográfico de Paranaguá – IHGP;Sandra 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Vinicio Costa Bruni, representante da Secretaria de Estado da 
Vania Fóes representante da 

Aurélio Vieira da Costa 
Rhenne Hamud Hamud, representante da 

Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá – ACIAP,Presidente 
representante do Prefeito Municipal. Então a 

declarou aberta a reunião e colocou em votação a ata anterior da 
, a qual foi aprovada por unanimidade pelos presentes, em seguida a 

a minuta do Projeto de lei para alteração dos 
Maria Ângela Plahtyn, 

Rhenne Hamud Hamud falou 
reformulação da legislação para concessão dos descontos, 

se colocou a disposição 
Maria Ângela Plahtyn informou 

ao Secretário Executivo do CONDEPH antes da reunião que já vem conversando 
ibilidade dos descontos 

o Secretário Executivo do CONDEPH informou que já está elaborando a 
sConselheiros para conhecimento que 

do ao Protocolo do Município onde tramitará e será 
A conselheira Vania Fóes considera necessária uma 

requalificação geral no Centro Histórico, inicialmente já esta em andamento a 
se pensar em trabalhar para melhorar 

Centro Histórico e a acessibilidade. O conselheiro 
Rhenne Hamud Hamud sugeriu a necessidade de gerar um processo para 
recebermos a resposta sobre os incentivos fiscais por escrito com seus respectivos 

ieira da Costa informou que 
após a minuta do Projeto de Lei elaborado será protocolado e teremos o número do 
processo, que após tramitar pela Procuradoria Jurídica e Secretaria Municipal da 
Fazenda, será homologado pelo Prefeito e enviada a Mensagem a Câmara para 

. A Conselheira Sandra Corrêa representando o IPHAN- Instituto 
, falou da necessidade de dar 

continuidade a Oficina Diálogos com mais um encontro presencial com os 
Presidente Maria Ângela 

e disse que manteria contato com a CPC- 
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Coordenadoria do Patrimônio Cultural 41 
Social para agendar conversa e marcar a data,42 
Calendário da Copa do Mundo que possivelmente haverão expedientes 43 
diferenciados no município nos dias dos jogos e acumulo de Atividades da 44 
Secretaria de Cultura e Turismo, as possibilidades são remotas de conseguir uma 45 
data para organizar tal evento46 
2023. Ficou estipulada a data de 47 
hs,no sistema Meet on-line48 
encerrada a presente reunião.49 
 50 
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Coordenadoria do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Comunicação 
para agendar conversa e marcar a data, porém alertou que por conta do 

Calendário da Copa do Mundo que possivelmente haverão expedientes 
diferenciados no município nos dias dos jogos e acumulo de Atividades da 
Secretaria de Cultura e Turismo, as possibilidades são remotas de conseguir uma 

zar tal evento ainda em 2022, porém certamente será realizado em 
estipulada a data de 13 de dezembro de 2022 

line. Nada mais havendo a tratar a presidente declarou 
encerrada a presente reunião. 
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da Secretaria de Estado da Comunicação 
tou que por conta do 

Calendário da Copa do Mundo que possivelmente haverão expedientes 
diferenciados no município nos dias dos jogos e acumulo de Atividades da 
Secretaria de Cultura e Turismo, as possibilidades são remotas de conseguir uma 

ainda em 2022, porém certamente será realizado em 
 (terça-feira) as 10:00 

s havendo a tratar a presidente declarou 


