
Conselho Municipal de 
Patrimônio Histórico

CONDEPH Rua XV de Novembro, 499 

Aos quatorze dias do mês de 1 
Arthur de Abreu, nº 44 – Centro, sede da 2 
os membros do Conselho Municipal de Defesa e Preservação do Patrimônio 3 
Histórico-Cultural de Paranaguá 4 
João Ricardo de Castilho 5 
Geográfico de Paranaguá –6 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional7 
Fóes representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo8 
Vieira da Costa Secretário Executivo do CONDEPH9 
Pereira, representante da 10 
Hamud, representante da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de 11 
Paranaguá – ACIAP, como visitante Rosina C. A. Parchen12 
exercício Vania Fóes declarou aberta a reunião e colocou em votação a ata 13 
dareunião anterior, a qual foi aprovada por unanimidade pelos presentes, em 14 
seguida. Referente a reformulação da legislação para concessão dos descontos, 15 
alterando e criando novas faixas per16 
Ângela Plahtyn informou ao Secretário Executivo do CONDEPH antes da reunião 17 
que já vem conversando com a Secretaria da Fazenda, aguardando o18 
impactos ao orçamento, com respeito a renúncia de receita.  19 
Arquiteta Vania Fóes falou sobre o Processo de desconto do imposto predial, 20 
territorial e urbano; iniciando a apresentação do processo em pauta, a ser analisado 21 
o processo número 15407/22 22 
na Rua Benjamim Constant n° 264, indicação fiscal 09.6.21.001723 
09.6.21.0006-001, que após as discussões foi aprovado o desconto de 100%, com 24 
os votos favoráveis por unanimidade dos presentes. 25 
questão do Imóvel situado na Rua Cons26 
funciona uma confeitaria, pois há informações de um Toten irregular, construção de 27 
um terraço, e necessidade da harmonização da cor com a paisagem, que 28 
atualmente é preta, e por unanimidade foi decidido oficiar a Fis29 
Secretaria de Urbanismo para que 30 
continuidade o Secretário Executivo informou sobre a ausência continua dos 31 
representantes da Secretaria Municipal de Planejamento, Moradores do Centro 32 
Histórico e Secretaria de Estado da Comunicação, e po33 
pelo envio de Oficio, solicitan34 
conselheira Sandra Corrêa do IPHAN 35 
Mobilização para coleta de informações, com o objetivo de estruturar uma pesquisa 36 
que norteara os trabalhos, então o conselheiro Rhenne37 
intermediar junto da ACIAP 38 
conselheira Sandra Corrêa do IPHAN se propôs a verificar a disponibilidade de local 39 
junto ao MAE- Museu de Arqueologia e Etnologia, disse ainda que elaborar40 
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dias do mês de junho de 2022, as 10:00 hs,estiveram 
Centro, sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Conselho Municipal de Defesa e Preservação do Patrimônio 
Cultural de Paranaguá – CONDEPH, compareceram a reunião mensal: 

 Pereira Filho, representante do Instituto Histórico e 
– IHGP; Sandra Corrêa representando o 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; Participaram ainda a Arquiteta 
representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

rio Executivo do CONDEPH, João Paulo 
 Secretaria Municipal de Urbanismo

, representante da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de 
, como visitante Rosina C. A. Parchen. Então a

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

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

informou ao Secretário Executivo do CONDEPH antes da reunião 
que já vem conversando com a Secretaria da Fazenda, aguardando o

com respeito a renúncia de receita.  
falou sobre o Processo de desconto do imposto predial, 

iniciando a apresentação do processo em pauta, a ser analisado 
o processo número 15407/22 requerente Ana Luiza Varella Jamnik imóvel situado 

a Benjamim Constant n° 264, indicação fiscal 09.6.21.0017
que após as discussões foi aprovado o desconto de 100%, com 

os votos favoráveis por unanimidade dos presentes. Em seguida foi abordada a 
questão do Imóvel situado na Rua Conselheiro Sinimbu n° 225, onde atualmente 
funciona uma confeitaria, pois há informações de um Toten irregular, construção de 
um terraço, e necessidade da harmonização da cor com a paisagem, que 
atualmente é preta, e por unanimidade foi decidido oficiar a Fis
Secretaria de Urbanismo para que procedam as diligências de costume.  Na 
continuidade o Secretário Executivo informou sobre a ausência continua dos 
representantes da Secretaria Municipal de Planejamento, Moradores do Centro 

ria de Estado da Comunicação, e por unanimidade foi deliberado 
solicitando informações/justificativas, a

Sandra Corrêa do IPHAN falou sobre a ação integrada
Mobilização para coleta de informações, com o objetivo de estruturar uma pesquisa 
que norteara os trabalhos, então o conselheiro Rhenne Hamud

da ACIAP para realizar no auditório daquela Associação
Sandra Corrêa do IPHAN se propôs a verificar a disponibilidade de local 

Museu de Arqueologia e Etnologia, disse ainda que elaborar
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estiveram reunidos na Av. 
retaria Municipal de Cultura e Turismo 

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

, representante do Instituto Histórico e 
Sandra Corrêa representando o IPHAN- Instituto 

Participaram ainda a Arquiteta Vania 
representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Marcio Aurélio 

João Paulo do Prado Castilho 
Secretaria Municipal de Urbanismo; Rhenne Hamud 

, representante da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de 
. Então a Presidente em 

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

reformulação da legislação para concessão dos descontos, 
centuais de desconto a Presidente Maria 

informou ao Secretário Executivo do CONDEPH antes da reunião 
que já vem conversando com a Secretaria da Fazenda, aguardando os cálculos 

com respeito a renúncia de receita.  Em seguida, a 
falou sobre o Processo de desconto do imposto predial, 

iniciando a apresentação do processo em pauta, a ser analisado 
requerente Ana Luiza Varella Jamnik imóvel situado 

a Benjamim Constant n° 264, indicação fiscal 09.6.21.0017-001 e 
que após as discussões foi aprovado o desconto de 100%, com 

Em seguida foi abordada a 
elheiro Sinimbu n° 225, onde atualmente 

funciona uma confeitaria, pois há informações de um Toten irregular, construção de 
um terraço, e necessidade da harmonização da cor com a paisagem, que 
atualmente é preta, e por unanimidade foi decidido oficiar a Fiscalização da 

procedam as diligências de costume.  Na 
continuidade o Secretário Executivo informou sobre a ausência continua dos 
representantes da Secretaria Municipal de Planejamento, Moradores do Centro 

r unanimidade foi deliberado 
do informações/justificativas, aos conselheiros. A 

ação integrada, voltada a 
Mobilização para coleta de informações, com o objetivo de estruturar uma pesquisa 

Hamud Hamud se propôs a 
para realizar no auditório daquela Associação, A 

Sandra Corrêa do IPHAN se propôs a verificar a disponibilidade de local 
Museu de Arqueologia e Etnologia, disse ainda que elaborará a 



Conselho Municipal de 
Patrimônio Histórico

CONDEPH Rua XV de Novembro, 499 

estrutura do que será tratado nesse evento, e disponibilizará aos conselheiros para 41 
mais sugestões. Ficou estipulada a data de 142 
18:30 hs, (horário e local, podendo ser alterados)43 
presidente declarou encerrada a presente reunião.44 
 45 
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estrutura do que será tratado nesse evento, e disponibilizará aos conselheiros para 
tipulada a data de 14 de julho de 20

(horário e local, podendo ser alterados). Nada mai
encerrada a presente reunião. 
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estrutura do que será tratado nesse evento, e disponibilizará aos conselheiros para 
de 2022 (Quinta-feira) as 

Nada mais havendo a tratar a 


