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Aos vinte e quatro  dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, às quinze horas, nas 1 

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

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

conselheira  Vanda de Moraes justificou sua ausência. A pauta proposta para esta reunião era:   4 

Fundo de Preservação do  Patrimônio – ações 2020; e o  Tombamento – caminhão Corpo de 5 

Bombeiros, remanescentes da pauta da reunião do dia quatro de outubro. O  presidente em 6 

exercício, Oigres Leice, iniciou a reunião  disponibilizando tempo para a comunicação de 7 

informes. A conselheira Solange C. Batgliana informou que, no dia  dezesseis de outubro, foi 8 

realizada reunião conjunta de comissões na Câmara Municipal que teve como pauta o PL 9 

090/2019. Este projeto de lei está tramitando na Câmara Municipal e tem como assunto a 10 

modificação da condição do Bosque Marechal Cândido Rondon de APP (Área de Preservação 11 

Permanente) para praça pública. Nesta ocasião foi solicitado que o parecer emitido pelo 12 

COMPAC fosse juntado a tramitação do projeto. Na sequência o presidente em exercício, 13 

Oigres Leice, deu início a discussão da pauta. O primeiro ponto que tratava sobre o uso dos 14 

recursos previstos para o Fundo de Patrimônio para o ano de 2020. Para esclarecimentos, 15 

sobre o funcionamento de fundo de fomento à cultura,   foi convidada a Gerente de Incentivo 16 

à Cultura Daniele Massaro, que é responsável pelo funcionamento do Programa Municipal de 17 

Incentivo à Cultura (PROMIC). Ela informou como são os procedimentos para o 18 

estabelecimento de parcerias com pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa e de bolsas com 19 

pessoas físicas. Todo o processo  é desenvolvido com base no lançamento de editais para 20 

interessados que queiram desenvolver projetos. Os projetos selecionados celebram termos de 21 

fomento e/ou culturais com o Município de Londrina, recebem recursos, desenvolvem suas 22 

ações e prestam contas do trabalho executado. Ela também falou sobre a experiência com 23 

repasse  para pessoas jurídicas específicas pelo processo de inexigibilidade. Os conselheiros 24 

agradeceram os esclarecimentos que foram feitos, uma vez que a ativação do Fundo do 25 

Patrimônio foi feita neste ano de 2019. Na sequência foram apresentadas sugestões para o 26 

estabelecimento de prioridades para o fomento para o ano de 2020. Foi proposto como tema 27 

geral a divulgação do Patrimônio com fomento para ações de exposições, jogos, material 28 

audiovisual, roteiros, cartilhas e tecnologia aplicada ao assunto. A discussão acabou se 29 

adiantando e não foi possível a apreciação do 2º ponto de pauta – tombamento do Caminhão 30 

Corpo de Bombeiros. A conselheira Amanda Salvioni levantou a questão de seria intressante a 31 

discussão sobre a necessidade da abertura de outros livros-tombo para que se pudessem 32 

registrar de forma separada bens arquitetônicos e de artes aplicadas.  Considerando as 33 

discussões ficou estabelecida uma comissão que organizasse as sugestões para o edital para o 34 

Fundo do Patrimônio/2020 e para a necessidade da separação de assuntos em livros-tombo 35 

específicos. Se colocaram a disposição: Amanda Salvioni, Oigres Leici, Priscila Henning, Carla 36 

Cairez e Solange Batigliana. Nada mais havendo a se tratar eu, Solange Cristina Batigliana, 37 

Secretária do COMPAC, lavrei a presente ata, cuja lista de presença segue anexada.  38 
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Vanda de Moraes (justificou ausência)   

Titular ONG’s, órgãos, grupos defesa Pat. 

Presidente do Compac 

   

 

 

Marcos Roberto Parisotto 

Sup. Secretaria Municipal de Cultura 

 

 

Sidney Antonio Bertho (licença médica) 

Sup. Diret. Pat. Hist. Cultural/SMC 

 

 

 

Ana Maria de Araújo Ventura  

Tit. Associação de Moradores 

 

 

Carla de Barros Caires   

Tit. CEAL 

 

 

Elisa Roberta Zanon (justificou ausência)   

Tit. Movimentos Sociais e Populares 

Organizados 

 

 

Susana Martins Reis 

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  

 Tit. Instituições Privadas de Ensino Superior 

 

 

Marizeide de Souza Coelho Oguido  

Tit. SINCIL 

 

 

Amanda Salvioni Sisti 

 Titular. IPPUL – Londrina 

 

Carlos Augusto da Silva 

Tit. Secretaria Municipal do Ambiente 

 

 

 41 


