
Conselho Municipal de 
Patrimônio Histórico

CONDEPH Rua XV de Novembro, 499 

Aos dezdias do mês de maio1 
de Abreu, nº 44 – Centro, sede da 2 
membros doConselho Municipal de Defesa e Preservação do Patrimônio Histórico3 
Cultural de Paranaguá – 4 
Ângela Plahtyn, representante do Prefeito Municipal, na qualidade de Presidente do 5 
Conselho;João Ricardo Castilho6 
de Paranaguá – IHGP;Sandra Corrêa representando o 7 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional8 
representante da Secretaria Municipal de Cultura e9 
da Costa Secretário Executivo do CONDEPH10 
representante daSecretaria Municipal de Urbanismo11 
representante da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá 12 
ACIAP. Então a Presidente 13 
colocou em votação a ata d14 
pelos presentes, em seguida 15 
agradeceu a participação do Representa16 
inclusão no CONDEPH de um representante do Conselho Regional de Corretores 17 
de Imóveis – CRECI Pr, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. 18 
Referente a reformulaçãoda legislação para concessão dos descontos19 
criando novas faixas percentuais de descontoa Presidente 20 
ficou com a incumbência de conversar com o Secretário da Fazenda para verificar a 21 
viabilidade dos valores que foram propostos com respeito a renúncia de receita.  22 
conselheira Sandra Corrêa do IPHAN, 23 
referente ao setor de Patrimô24 
Paranaguá, e a a Arquiteta Vania Fóes25 
finalidade tem o prazo de 29/05/2022 para conclusão dos trabalhos, e que 26 
infelizmente a participação nas audiências públicas referente ao setor de Patrimônio 27 
Histórico foram pequenas, por conta da pandemia do Coro28 
interesse dos participantes apenas em novas frentes habitacionais. Informou 29 
também que houveram algumas alterações na área envoltória, critérios para 30 
estacionamento e agora poderão ser construídos imóveis de até 12 metros em 31 
ambos os lados da Rua Julia da Costa e Rua José Gomes. 32 
Corrêa do IPHAN afirmou a necessidade de uma ação integrada voltada ao 33 
Patrimônio Histórico no Plano Diretor. Propôs uma Mobilização para coleta de 34 
informações, com o objetivo de estruturar35 
daqui pra frente, então o conselheiro RhenneHamudHamud se propôs a intermediar 36 
e enviar e-mail´s aos sócios da ACIAP proprietários 37 
Histórico.Ficou estipulada a data de 138 
para próxima reunião. Nada mai39 
a presente reunião. 40 
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maiode 2022, as 9:30 hs,estiveram reunidos na
Centro, sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Conselho Municipal de Defesa e Preservação do Patrimônio Histórico
 CONDEPH, compareceram a reunião mensal: 

, representante do Prefeito Municipal, na qualidade de Presidente do 
João Ricardo Castilho, representante do Instituto Histórico e Geográfico 

Sandra Corrêa representando o 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional;Participaram ainda a Arquiteta 
representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Marcio

rio Executivo do CONDEPH, João Paulo Pereira Castilho, 
representante daSecretaria Municipal de Urbanismo;RhenneHamudHamud
representante da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá 

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 o conselheiro RhenneHamudHamud destacou e 
agradeceu a participação do Representante Amauri Domingues
inclusão no CONDEPH de um representante do Conselho Regional de Corretores 

CRECI Pr, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. 
reformulaçãoda legislação para concessão dos descontos

criando novas faixas percentuais de descontoa Presidente Maria Ângela Plahtyn
ficou com a incumbência de conversar com o Secretário da Fazenda para verificar a 
viabilidade dos valores que foram propostos com respeito a renúncia de receita.  

Sandra Corrêa do IPHAN, indagou como foram as audiências públicas 
referente ao setor de Patrimônio Histórico para elaboração do novo Plano Diretor de 

a Arquiteta Vania Fóes relatou que a Empresa contratada para tal 
finalidade tem o prazo de 29/05/2022 para conclusão dos trabalhos, e que 

nas audiências públicas referente ao setor de Patrimônio 
Histórico foram pequenas, por conta da pandemia do Corona Vírus e pelo maior 
interesse dos participantes apenas em novas frentes habitacionais. Informou 
também que houveram algumas alterações na área envoltória, critérios para 
estacionamento e agora poderão ser construídos imóveis de até 12 metros em 

lados da Rua Julia da Costa e Rua José Gomes. 
Corrêa do IPHAN afirmou a necessidade de uma ação integrada voltada ao 
Patrimônio Histórico no Plano Diretor. Propôs uma Mobilização para coleta de 
informações, com o objetivo de estruturar uma pesquisa que norteara os trabalhos 
daqui pra frente, então o conselheiro RhenneHamudHamud se propôs a intermediar 

mail´s aos sócios da ACIAP proprietários de imóveis no Centro 
estipulada a data de 14 de junho de 2022 (terça

Nada mais havendo a tratar a presidente declarou 
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reunidos naAv. Arthur 
retaria Municipal de Cultura e Turismo os 

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

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

Sandra Corrêa representando o IPHAN- Instituto do 
Participaram ainda a Arquiteta Vania Fóes 

, Marcio Aurélio Vieira 
João Paulo Pereira Castilho, 

RhenneHamudHamud, 
representante da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá – 

declarou aberta a reunião e 
, a qual foi aprovada por unanimidade 

o conselheiro RhenneHamudHamud destacou e 
nte Amauri Domingues, solicitou ainda a 

inclusão no CONDEPH de um representante do Conselho Regional de Corretores 
CRECI Pr, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. 

reformulaçãoda legislação para concessão dos descontos, alterando e 
Maria Ângela Plahtyn, 

ficou com a incumbência de conversar com o Secretário da Fazenda para verificar a 
viabilidade dos valores que foram propostos com respeito a renúncia de receita.  A 

indagou como foram as audiências públicas 
istórico para elaboração do novo Plano Diretor de 

relatou que a Empresa contratada para tal 
finalidade tem o prazo de 29/05/2022 para conclusão dos trabalhos, e que 

nas audiências públicas referente ao setor de Patrimônio 
na Vírus e pelo maior 

interesse dos participantes apenas em novas frentes habitacionais. Informou 
também que houveram algumas alterações na área envoltória, critérios para 
estacionamento e agora poderão ser construídos imóveis de até 12 metros em 

lados da Rua Julia da Costa e Rua José Gomes. A conselheira Sandra 
Corrêa do IPHAN afirmou a necessidade de uma ação integrada voltada ao 
Patrimônio Histórico no Plano Diretor. Propôs uma Mobilização para coleta de 

uma pesquisa que norteara os trabalhos 
daqui pra frente, então o conselheiro RhenneHamudHamud se propôs a intermediar 

de imóveis no Centro 
(terça-feira) as 9:30 hs, 

s havendo a tratar a presidente declarou encerrada 
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