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Aos quinze  dias do mês de março de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, nas 1 

dependências da Secretaria Municipal de Cultura, realizou-se a Vigésima Quinta  Reunião do 2 

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

primeiro ponto de pauta, foi  aprovada a ata da reunião do dia 30 de novembro de 2018. Na 4 

sequência foi feita e aprovada a proposta de inversão de pauta.  Informes: 1. 5 

Acompanhamento da retirada do Monumento ao Passageiro – o relato foi feito pelos 6 

conselheiros Marco Parisotto e Solange C. Batigliana que informaram que no dia 11 de março,  7 

agendado para a retirada do Monumento de sua base de concreto, foi realizada a 8 

desmontagem do conjunto. Segundo informaram houve um contratempo quanto ao local de 9 

armazenagem que iria receber a obra. A empresa HEJOS repassou a informação que ela seria 10 

acomodada nas docas do Shopping Boulevard, entretanto isto não se concretizou. Até o 11 

momento está sendo aguardada as tratativas do Secretário de Obras e Pavimentação, Sr. João 12 

Verçosa, junto a empresa  para que armazenagem do Monumento seja feita no Terminal 13 

Rodoviário até a montagem no local definitivo. Também foi informado que a empresa não 14 

cumpriu com o cronograma inicialmente proposto para a instalação do Monumento,  que 15 

deveria ter ocorrido até o mês de dezembro de 2018. Em decorrência será encaminhado 16 

comunicado à fiscalização da obra para as providências cabíveis.   Foi feita a sugestão que as 17 

fotos do acompanhamento do dia da desmontagem fiquem disponíveis na página da Diretoria 18 

de Patrimônio Artístico e Histórico-Cultural. 2. Licitações – Obras Museu de Arte e Biblioteca 19 

Municipal – foi feito o informe de que os processos de licitação, para a contratação da 20 

execução de obras nos espaços mencionados, estão em fase final com a análise de recursos 21 

quanto a decisão sobre a proposta financeira. Foi informado que os recursos estão garantidos 22 

e que as obras devem se iniciar no primeiro semestre deste ano. 3. Tombamento federal do 23 

prédio do Museu de Arte de  Londrina – o processo tramita no IPHAN e deve ter sua resolução 24 

neste ano de 2019. Após os informes passou-se a pauta propriamente dita. Primeiro ponto: 25 

Informações sobre construção Fórum Criminal da Comarca de Londrina – a presidente 26 

comunicou aos conselheiros, que foi realizada reunião com o diretor do Fórum Criminal, Dr. 27 

Luis Valério dos Santos. Nesta reunião estiveram presentes a Presidente do COMPAC, Vanda 28 

de Moraes, o Vice-presidente, Oigres Leici Cordeiro de Macedo, e a Diretora de Patrimônio, 29 

Solange Cristina Batigliana. Foi informado pelo Dr. Luis Valério, que o projeto foi elaborado 30 

pela equipe de arquitetos do Tribunal de Justiça do Paraná e que as recomendações podem ser 31 

encaminhadas diretamente a eles. Foi mencionada, na reunião, a preocupação com a 32 

manutenção da ambiência do Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto e como este novo 33 

projeto teria conexões com o conjunto já existente. Também foi informado sobre o ofício 34 

recebido da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação que menciona que a aprovação do 35 

projeto ocorreu em 2010 e que até o momento não existe pedido para a demolição do Fórum 36 

Criminal. O Vice-presidente ainda relatou que teve acesso aos projetos e confirmou que a 37 

entrada para o  novo Fórum será feita pela Av. Pres. Arthur da Costa e Silva, o que configura 38 

uma quebra simbólica do paradigma de um centro cívico. Foi decidido que se enviasse ofício 39 

ao Tribunal de Justiça, com cópias para a Câmara de Vereadores e para a Prefeitura do 40 

Município de Londrina, registrando que o projeto não contempla a ambiência e a correlação 41 
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simbólica entre os poderes representados no Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto. Foi 42 

ainda decidido pelo agendamento  de reunião junto ao presidente da Câmara, vereador Ailton 43 

Nantes, para exposição da preocupação. Segundo ponto:  Consulta e encaminhamento – 44 

Projetos de Acessibilidade e Segurança elaborados para o Teatro Zaqueu de Melo – os projetos 45 

foram vistos pelos conselheiros e a  comissão especial para o seu estudo formada por: Ana 46 

Maria Ventura, Marcos Parisotto, Oigres Leice Cordeiro de Macedo, Amanda Salvioni Sisti, Elisa 47 

Roberta Zanon, Vanda Moraes, Ana Maria Ventura, Carla Caires, Matheus Borges Chaves e 48 

Solange C. Batigliana; deve se reunir no próximo dia 22 de março para o início dos trabalhos.  49 

Foram justificadas as ausências do conselheiros: Carla de Barros Caires,  Priscila Henning e Elisa 50 

Roberta Zanon. A conselheira Carla de Barros Caires encaminhou informação de que deverá 51 

ficar afastada em função de atestado médico para  tratamento de saúde.  Nada mais havendo 52 

a se tratar eu, Solange Cristina Batigliana, Secretária do COMPAC, lavrei a presente ata, cuja 53 

lista de presença segue anexada.  54 
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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 

 

 

Queila Maria L. Spoladore 

Sup. Sec. Mun. do Ambiente 

 

 

Ana Maria de Araújo Ventura 

Tit. Associação de Moradores 

 

 

Carla de Barros Caires (justificou ausência)   

Tit. CEAL 

 

 

Solange Cristina Batigliana 

Tit. Diret. Pat.Hist. Cultural/SMC 

Secretária do COMPAC 

 

 

 

 

Matheus Borges Chaves 

Tit. Sec. Mun. Obras Pavimentação 

 

 

Marizeide de Souza Coelho Oguido 

Tit. SINCIL 

 

 

Oigres Leici Cordeiro de Macedo 

 Tit. IAB - Londrina 

 

 

 

 Priscila Henning (justificou ausência) 

 Tit. Instituições Privadas de Ensino Superior 
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Elisa Roberta Zanon (justificou ausência) 

Tit. Movimentos Sociais e Populares 

Organizados 

 

 

 

 

  

Amanda Salvioni Sisti 

 Sup. IPPUL - Londrina 
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