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Aos vinte e um  dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, nas 1 
dependências da Secretaria Municipal de Cultura, realizou-se a Vigésima Sexta  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 12 de dezembro de 2019. Na 4 
sequência foi feita e aprovada a proposta de inversão de pauta para a comunicação dos 5 
informes.  Informes: 1. Entrega  das obras Museu de Arte e Biblioteca Municipal – Foi 6 
informado que as  obras já se encontram praticamente finalizadas e está se aguardando a 7 
entrega das obras para a fiscalização da Secretaria Municipal de Obras. Primeiro ponto: 8 
Acompanhamento projeto “Museu Histórico de Londrina – rumo aos 50 anos” – foi informada 9 
sobre a ocorrência da primeira reunião de acompanhamento do projeto e a apresentação de 10 
pedido de mudança de rubricas considerando a melhor forma de execução do projeto. O Ofício 11 
ASAM 02/2020 solicita que sejam criadas as rubricas Pagamento de Bolsas ( 192 bolsas x R$ 12 
670,00 = R$ 128.640,00) e INSS (20% pagamento sobre Bolsas – 12 pagamentos x R$2.144,00 = 13 
R$ 25.728,00) e o remanejamento para a rubrica Aquisição de material para acondicionamento 14 
de fotografias  e negativos (verba) (R$ 18.680,00 +R$ 4.472,00 = R$ 23.152,00) e para a rubrica 15 
Conserto de máquina fotográfica (R$ 1.000,00 + R$ 1.000,00 = R$ 2.000,00) com recursos 16 
advindos da exclusão das rubricas Pagamento de alimentação para colaboradores (R$ 17 
86.400,00) e Pagamento de passe de ônibus (R$ 73.440,00).  A justificativa apresentatada foi a 18 
constatação de que estas rubricas, as quais se solicita a exclusão, teriam de  ser executadas por  19 
pessoa jurídica para a comprovação junto ao plano de aplicação registrado no SIT/TCE. Como o 20 
objetivo do projeto é o trabalho com estagiários, para seu treinamento e contribuição com a 21 
formação de profissionais na área de preservação de acervos. Os conselheiros aprovam a 22 
solicitação para a criação de rubricas Pagamento de Bolsas ( 192 bolsas x R$ 670,00 = R$ 23 
128.640,00) e INSS (20% pagamento sobre Bolsas – 12 pagamentos x R$2.144,00 = R$ 24 
25.728,00) e o remanejamento para a rubrica Aquisição de material para acondicionamento de 25 
fotografias  e negativos (verba) (R$ 18.680,00 +R$ 4.472,00 = R$ 23.152,00) e para a rubrica 26 
Conserto de máquina fotográfica (R$ 1.000,00 + R$ 1.000,00 = R$ 2.000,00).  Havia um erro no 27 
apontamento de valores no ofício, e o Conselho entendeu por fazer as correções e validar o 28 
pedido.  Segundo ponto – Processo SEI 86006102/2019-74 – Consulta prévia de loteamento 29 
região do Heimtal – este processo foi encaminhado a Diretoria de Patrimônio para parecer e 30 
está sendo apresentado ao Conselho pois ele prevê a instalação de um novo loteamento na 31 
continuidade da Rodovia João Carlos Strass, em área contigua ao cemitério do Heimtal. O 32 
Conselho aponta que  a preservação das áreas históricas, em cidades novas, se constitue um 33 
desafio. Pois, é necessário olhar o passado e o presente, e projetar o futuro. Desta forma, 34 
foram feitos apontamentos, sobre a questão da existência deste novo loteamento no local: 1. 35 
No momento da elaboração dos projetos arquitetônicos, deve se observar a ambiência e o 36 
histórico do local.  Esta seria uma ação que colaboria para a preservação da memória deste 37 
que seria o primeiro núcleo de ocupação na região, que se tornaria Londrina. 2. A preservação 38 
da mata que é contígua ao Cemitério do Heimtal, também se constitui em uma diretriz 39 
importante. 3.Como recomendações finais, solicita-se que:   os projetos arquitetônicos do 40 
empreendimento deverão ser submetidos para parecer desta DPAHC,  e, ao IPPUL, que seja 41 
feito estudo da ligação das vias estrutrais do local com a arterial Rodovia João Carlos Strass. Ao 42 
final,  o conselheiro da Secretaria Municipal de Obras, Matheus Chaves,  o Município de 43 
Londrina recebeu recursos para a reforma do Terminal Urbano. O Conselho indica a 44 
necessidade de acompanhamento dos processos. Nada mais havendo a se tratar eu, Solange 45 
Cristina Batigliana, Secretária do COMPAC, lavrei a presente ata, cuja lista de presença segue 46 
anexada.  47 
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