
Conselho Municipal de 
Patrimônio Histórico

CONDEPH Rua XV de Novembro, 499 

Aos dozedias do mês de abril1 
meet.google.com/gjn-oscq-ijg, 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 
representando o IPHAN11 
Nacional;Participaram ainda a Arquiteta 12 
Municipal de Cultura e Turismo13 
do CONDEPH. Então a Presidente 14 
e colocou em votação a ata d15 
pelos presentes, em seguida 16 
desconto do imposto predial, territorial e urbano, o que por problemas técnicos do 17 
equipamento de informática ficou prejudicado, sendo 18 
sendo marcada uma reunião extraordinária para o dia19 
presencial na sede da SECULTUR, situação essa aprovada pelos presentes20 
mais havendo a tratar a presidente declarou 21 
 22 

 

Conselho Municipal de Defesa e Preservação do 
Patrimônio Histórico-Cultural de Paranaguá - CONDEPH

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

abril 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

IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Participaram ainda a Arquiteta Vania Fóes representante da Secretaria 

Municipal de Cultura e Turismo, 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 sobre o
desconto do imposto predial, territorial e urbano, o que por problemas técnicos do 
equipamento de informática ficou prejudicado, sendo encerrada a presente reunião 
sendo marcada uma reunião extraordinária para o dia 20 de abril de 2022 de forma 
presencial na sede da SECULTUR, situação essa aprovada pelos presentes

s havendo a tratar a presidente declarou encerrada a presente reunião

Defesa e Preservação do  
CONDEPH 

 

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 
ACIAP; Sandra Corrêa 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
presentante da Secretaria 

Aurélio Vieira da Costa Secretário Executivo 
declarou aberta a reunião 

, a qual foi aprovada por unanimidade 
sobre os Processos de 

desconto do imposto predial, territorial e urbano, o que por problemas técnicos do 
da a presente reunião 

20 de abril de 2022 de forma 
presencial na sede da SECULTUR, situação essa aprovada pelos presentes. Nada 

encerrada a presente reunião. 


