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 Aos doze  dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, nas 1 

dependências da Secretaria Municipal de Cultura, realizou-se a Trigésima Primeira   Reunião 2 

do COMPAC - Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Londrina. As 3 

conselheiras Priscila Henning e Suzana Reis justificaram a ausência. A pauta proposta para esta 4 

reunião era:  Fundo de Preservação do  Patrimônio – ações 2020; e o  Tombamento – 5 

caminhão Corpo de Bombeiros, remanescentes da pauta da reunião do dia vinte e quatro de 6 

outubro. A  presidente Vanda Moraes iniciou a reunião submetendo a ata da reunião passada 7 

(24/10/2019) para análise e aprovação da plenária. A ata foi aprovada. Passou-se aos 8 

informes: 1. Processo para repasse de recursos para o projeto da Associação de Amigos do 9 

Museu Histórico para a execução do projeto “Museu Histórico de Londrina rumos aos 50 10 

anos: conservação e disponibilização online de acervos”  está bem adiantado e se espera que 11 

até o dia 20 de dezembro o termo de fomento esteja assinado, para que o projeto se 12 

desenvolva no ano de 2020. 2. Acervo SERCOMTEL – o secretário de Cultura, Caio Cesaro, 13 

informa sobre a abertura de espaço para a exposição do acervo histórico da SERCOMTEL. 14 

Neste local estão disponibilizados equipamentos e documentos que retratam a história da 15 

implantação da  telefonia em Londrina. Ele também relata a preocupação com este acervo, 16 

caso ocorra a venda do controle acionário da empresa. Uma das preocupações é que este 17 

acervo permaneça em Londrina. Ele menciona que a Secretaria de Cultura fará ofício indicando 18 

a importância desta permanência como um dos termos na futura alienação. Os membros do 19 

Conselho manifestam sua concordância com esta providência. 3. Audiência Pública sobre o PL 20 

090/2018 que trata da modificação do condição de APP (Área de Preservação Ambiental) para 21 

praça do Bosque Marechal Cândido Rondon – esta audiência foi realizada na Câmara 22 

Municipal, no dia 25 de novembro, com a ampla participação da sociedade civil organizada e 23 

instituições públicas e privadas. Os membros do Conselho entendem que a questão de 24 

insalubridade provocada pela grande população de rolinhas (pombas) no local, não se resolve 25 

com a mudança de status e depende de um trabalho organizado e metódico de limpeza no 26 

local. Também existe uma preocupação manifesta com a previsão de retirada de árvores, 27 

prevista no projeto, e que precisa estar bem definida para que o espaço e a cidade não percam 28 

esta área verde. A  conselheira Rachel Daher, do IPPUL, informa que foi feito um estudo 29 

minucioso dos espécimes do local e feito o encaminhamento para a Secretaria do Meio 30 

Ambiente para manifestação. Após os informes, foi retomado  o assunto da última reunião que 31 

era a discussão sobre a necessidade de outros livros-tombo para o Município de Londrina. A 32 

Comissão temática não conseguiu se reunir para a realização de apontamentos para a 33 

discussão, assim o conjunto dos membros fez esta discussão. A presidente, Vanda Moraes, 34 

expôs a discussão havida quando da implantação do instrumento de Tombamento. Como a 35 

tecnologia já domina os processos públicos, inclusive os processos de tombamento e listagem 36 

municipais são eletrônicos, não demandaria a existência de “livros” e, por isso, foi adotado 37 

apenas um livro-tombo e um para a listagem de interesse. Esta discussão está de acordo com o 38 

momento de revisão da Lei 11.188/11, suscitada no contexto da revisão do Plano Diretor. O 39 

Conselho sugere o agendamento de reunião com o presidente do IPPUL para participação nas 40 

discussões que estão ocorrendo com a revisão de outras leis complementares, como  Uso e 41 
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Ocupação do Solo, Perímetro, e Sistema Viário.  Na sequência,  o outro item da pauta que é o 42 

tombamento do caminhão do Corpo de Bombeiros, o Torpedo, os conselheiros considerando a 43 

especificidade do bem indicam Marco Parisotto e Matheus Borges para a relatoria do 44 

processo.     Nada mais havendo a se tratar eu, Solange Cristina Batigliana, Secretária do 45 

COMPAC, lavrei a presente ata, cuja lista de presença segue anexada.  46 

 47 
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Vanda de Moraes   

Titular ONG’s, órgãos, grupos defesa Pat. 

Presidente do Compac 

   

 

 

Marcos Roberto Parisotto 

Sup. Secretaria Municipal de Cultura 

 

 

Sidney Antonio Bertho 

Sup. Diret. Pat. Hist. Cultural/SMC 

 

 

 

Ana Maria de Araújo Ventura  

Tit. Associação de Moradores 

 

 

Carla de Barros Caires   

Tit. CEAL 

 

 

Elisa Roberta Zanon   

Tit. Movimentos Sociais e Populares 

Organizados 

 

 

Susana Martins Reis (justificou ausência) 

Tit. SINDUSCON  

 

 

Solange Cristina Batigliana 

Tit. Diret. Pat.Hist. Cultural/SMC 

Secretária do COMPAC 

 

 

 

Matheus Borges Chaves  

Tit. Sec. Mun. Obras Pavimentação 

 

 

 

Oigres Leici Cordeiro de Macedo  

 Tit. IAB - Londrina 

 

 

 Priscila Henning (justificou ausência)  

 Tit. Instituições Privadas de Ensino Superior 

 

 

Marizeide de Souza Coelho Oguido  

Tit. SINCIL 

 

 

Rachel Daher 

 Suplente. IPPUL – Londrina 

 

Carlos Augusto da Silva 

Tit. Secretaria Municipal do Ambiente 
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