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Aos treze   dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, através de 1 

videoconferência realizada pelo Google Meet, realizou-se a Vigésima Oitava  Reunião do 2 

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

presentes, de forma online,  os conselheiros: Vanda de Moraes, Marcos Roberto Parisotto, 4 

Sidney Antonio Bertho, Queila Spoladore, Ana Maria de Araújo Ventura, Carla de Barros Caires, 5 

Elisa Roberta Zanon,  Solange Cristina Batigliana, Matheus Borges Chaves, Elisas Zanon,  Priscila 6 

Henning, Amanda Salvioni Sisti e  Oigres Leici Cordeiro de Macedo. A conselheira  Marizeide de 7 

Souza Coelho Oguido justificou sua ausência. A reunião teve  como pauta a apresentação do 8 

projeto arquitetônico que foi elaborado pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 9 

para reforma do  Terminal Urbano de Londrina. Para tanto foi enviado convite para a Diretoria 10 

de Projetos/SMOP, compareceram para apresentação o Diretor Eng. Fernando Bergamasco e a 11 

Arquiteta Mayara Carmo. A presidente do COMPAC, Vanda de Moraes, iniciou a reunião e 12 

passou a palavra aos convidados para a apresentação do projeto. Eng. Fernando Bergamasco 13 

iniciou a apresentação informando que o projeto é decorrente de uma emenda do Dep. 14 

Federal Felipe Barros para realização de obras no Terminal Urbano. Os problemas  da 15 

edificação são conhecidos – rede de esgoto e pluvial, infiltração do piso superior – e as 16 

reformas realizadas nos anos de 2011 e 2014  não conseguiram resolver todas as questões. 17 

Assim, com este recurso a a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) pretende 18 

fazer as melhorias necessárias no espaço. Para tanto,  abriu licitação para contratação de 19 

projetos para a realização da obra, porém não acorreram interessados.  Tendo em vista a 20 

necessidade de uso do recurso, a CMTU  solicitou a SMOP a elaboração de projeto 21 

arquitetônico para a cobertura de todo o piso superior, totalizando 6.700 m2. Foi elaborado 22 

um projeto para esta solicitação, projetando uma cobertura metálica para todo o espaço com 23 

altura superior a existente para a acomodação dos novos modelos de ônibus existentes no 24 

mercado. Esta cobertura tem um layout que busca acompanhar o desenho existente, com 25 

inclinação de sul para norte. Para a elaboração foi feita a observação da carta solar de 26 

Londrina, para a melhoria do conforto dos usuários do serviço de transporte público. O projeto 27 

ainda prevê a troca do sistema de iluminação para LED,  a colocação de painéis fotovoltaicos 28 

que possam colaborar com a diminuição dos custos de energia elétrica do local e a instalação 29 

de exaustores para melhoria do conforto térmico e acústico. Após esta apresentação, os 30 

conselheiros passam a fazer considerações. A conselheira Amanda Salvioni menciona que o 31 

projeto está bem detalhado. Ela faz a consideração de que seria interessante a participação de 32 

profissionais que tivessem especialização na área de patrimônio cultural. Diante das 33 

limitações, e em outros processos como o do Bosque Marechal Cândido Rondon, o COMPAC 34 

fez a colaboração com sugestões e apontamentos e que isto poderia ter sido buscado na 35 

elaboração deste projeto. Também menciona existe em curso os estudos do Plano de 36 

Mobilidade,  que apresenta outras soluções para o local (Terminal Urbano). Sugeriu também 37 

que a Diretoria de Projetos possa enviar projetos, que façam intervenções em edifícios 38 

constantes da pré-listagem de bens de interesse ou tombados, ou ainda em sua área de 39 

entorno,   para análise da Diretoria de Patrimônio Artístico e Histórico-Cultural. De toda forma, 40 

a intervenção no local deveria ser algo mais leve e com  menos  interferência na paisagem. O 41 
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Eng. Fernando Bergamasco, menciona que a exiguidade do tempo para a entrega do projeto 42 

arquitetônico a CMTU prejudicou qualquer contato desta natureza. Após o esgotamento das 43 

dúvidas, os convidados ficam dispensados  da reunião. O COMPAC, após as discussões, 44 

delibera pela elaboração de um rol de considerações sobre o projeto   a ser encaminhado para 45 

o Gabinete do Prefeito, Secretarias Municipais de Obras e Planejamento e a CMTU.  Na 46 

sequência foi encaminhado para análise o Of. ASAM 010/2020, referente ao projeto “Museu 47 

Histórico rumo aos 50 anos...” no qual se solicitam remanejamento e criação de rubricas, 48 

conforme segue: Redução do valor da “Aquisição de material para acondicionamento de 49 

fotografias e negativos”:o projeto precisa, sim, do volume previsto. Porém, outra demanda se 50 

apresentou como mais urgente e determinante: substituir equipamentos usados no projeto 51 

que estão falhando pelo uso intensivo. Por isso, solicitamos a redução do valor desta rubrica e 52 

a aplicação destes valores na compra de equipamentos que permitirão a continuidade das 53 

ações e maior produtividade. Para preencher a lacuna gerada, a ASAM está apresentando um 54 

projeto ao PRONAC (Lei Rouanet) que inclui a aquisição de material de acondicionamento 55 

fotográfico para atender às necessidades deste acervo.Cancelamento da rubrica “Conserto de 56 

máquina fotográfica (para digitalização de jornais), de cartão de memória -PJ”: empresas 57 

contatadas para atualização de orçamento do conserto da câmera fotográfica em questão 58 

orientaram para a aquisição de novo equipamento, pois o conserto sairá bem mais caro que 59 

uma nova aquisição, considerando que o conserto custa, no momento, a metade do preço de 60 

uma máquina nova, considerando também o desgaste do equipamento devido ao uso, possível 61 

nova falha em tempo curto e recursos tecnológicos menor que as mais máquinas mais 62 

recentes. Assim, solicitamos o cancelamento desta rubrica e a transferência dos recursos para 63 

a aquisição de uma máquina fotográfica e de cartão de memória, reapresentados em nova 64 

rubrica.Inclusão da rubrica “Aquisição de câmera fotográfica”: não conseguiremos consertar 65 

uma das câmeras fotográficas conforme o previsto neste Projeto devido à alta de preços do 66 

conserto. Ainda, os técnicos consultados sugerem que a aquisição de nova câmera resultará 67 

mais economia e produtividade devido à rápida obsolescência tecnológica destes produtos. 68 

Para acelerar o andamento dos trabalhos de digitalização de jornais precisamos de mais uma 69 

câmera fotográfica com bom funcionamento.Inclusão da rubrica “Cartão de memória para 70 

máquina fotográfica”: este item já estava previsto na rubrica “Conserto de máquina fotográfica 71 

(para digitalização de jornais), de cartão de memória –PJ”. Pedimos que seja mantido, pois é 72 

condição para aceleração dos trabalhos.Inclusão da rubrica “Aquisição de três computadores, 73 

sendo dois desktop e um notebook”:adquirir mais computadores permitirá acelerar o 74 

tratamento de imagens de jornais digitalizadas e sua inserção de dados no sistema Pergamum 75 

Museus para disponibilização à consulta pública na internet. O notebook se torna necessário 76 

porque a catalogação das imagens fotográficas está exigindo deslocamentos dos assistentes de 77 

pesquisa para coleta de subsídios. Então, servirá à digitação de informações no Pergamum 78 

como à coleta de informações. Ainda, programamos a produção de vídeos curtos para divulgar 79 

a Coleção Prefeitura Municipal de Londrina e incentivar o público a conhecê-la.Inclusão da 80 

rubrica “Aquisição de HD externo”: a quantidade e o “peso” de imagens de jornais que estão 81 

sendo manipuladas neste momento demandam mais um HD externo para manutenção. Os 82 
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valores solicitados são: Pagamento de bolsas (16 bolsas x 12 meses) - 128.640,00; INSS (20% 83 

pagamento sobre bolsas) – 25.728,00; Aquisição de material para acondicionamento de 84 

fotografias e negativos (verba) 2.692,00; Aquisição de computador 4.000,00; Conserto de 85 

armário para acondicionamento de fotografias - 1.680,00; Pagamento de contador para ações 86 

desse Projeto - 4.800,00; Aquisição de câmera fotográfica 5.500,00; Aquisição de cartão de 87 

memória para máquina fotográfica 600,00; Aquisição de dois computadores desktop 88 

10.000,00; Aquisição de notebook  5.500,00; Aquisição de HD externo 860,00. O Compac 89 

defere o pedido.  Nada mais havendo a se tratar eu, Solange Cristina Batigliana, Secretária do 90 

COMPAC, lavrei a presente ata, cuja lista de presença segue anexada.  91 


