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Aos seis   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 Sétima  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, Carlos A. Silva, 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 Dr. Luiz Baldy. Os conselheiros Marizeide de Souza Coelho 7 

Oguido e  Oigres Leici Cordeiro de Macedo justificaram sua ausência. Informes: 1. Entrega  das 8 

obras Museu de Arte e Biblioteca Municipal – realizadas no contexto da pandemia apenas com 9 

a presença do Prefeito, assessores, Secretário Municipal de Cultura e servidores. 2. 10 

Tombamento edifício Antigo Fórum (Biblioteca Pública Municipal) – assinado pelo Prefeito do 11 

Município  em  29 de maio de 2020. 3. Abertura de licitação para obras no Bosque Marechal 12 

Cândido Rondon – o Município vai investir cerca de R$ 2,5 milhões e a abertura dos envelopes 13 

será no dia 20 de novembro. 4. Atendimento da Diretoria de Patrimônio, durante este período 14 

de pandemia, está sendo realizado de forma online e por telefone. 5.Manobreira – o TAC 15 

proposto para o repasse de recursos para sua recuperação está tramitando e deve estar 16 

assinado nos próximos dias. 6. Terminal Urbano – o conselheiro Matheus Borges informa que 17 

foi feito um projeto para o espaço e a CMTU está encaminhando licitação para contratação de 18 

projetos complementares. A conselheira Amanda Salvioni coloca a preocupação sobre a 19 

observação do Plano de Mobilidade para a elaboração do projeto. O Conselho decide convidar 20 

a arquiteta Mayara  que elaborou o projeto para que ele seja apresentado no próximo dia 13 21 

de novembro. Também fica decidida a consulta ao Instituto de Planejamento e Pesquisa de 22 

Londrina sobre o Plano de Mobilidade e seus impactos para o Centro Histórico. 7. Sede da 23 

Secretaria Municipal de Assistência Social – a conselheira Amanda Salvioni informa que as 24 

obras,  nos barracões da Antiga Prefeitura,  estão se encerrando e que ocorreram algumas 25 

dificuldades para a preservação da parede com fachada de tijolos aparentes. 8. Mercado 26 

Quebec  - foi retomada a licitação para a continuidade das obras para a instalação no espaço 27 

da Secretaria Municipal de Educação.  Primeiro ponto: pedido de inscrição na Listagem de 28 

Bens de Interesse de Preservação do edifício da sede histórica da Associação Médica de 29 

Londrina, que se localiza na Praça Primeiro de Maio, 130 e foi solicitado pela própria 30 

Associação Médica de Londrina. O pedido foi autuado no  Processo SEI 19.024.138067/2020-31 

28 e seu trâmite seguiu de acordo com o processo eletrônico. A conselheira Solange Batigliana 32 

informa sobre as especificidades da tramitação do pedido de inscrição na Listagem de Bens de 33 

Interesse de Preservação. Neste caso, a Secretaria Municipal de Cultura remete o parecer 34 

técnico emitido pela Diretoria de Patrimônio Artístico e Histórico-Cultural para o Conselho,  35 

para análise e ratificação. É feita a apresentação deste parecer que indica pelo pertinência do 36 

pedido de inscrição, baseado nos critérios previstos no Art. 2º, da Lei 11.188/2011: I - Ser 37 

testemunho de épocas de desenvolvimento da cidade - Representa o  crescimento que a 38 

cidade teve  na década de 1950,  com a construção de edifícios com característias modernistas 39 

em Londrina. II - Pela singularidade da técnica construtiva e material utilizado - Em termos 40 

arquitetônicos, o edifício utilizou elementos da linguagem modernistas, com revestimento em 41 



 

COMPAC  
Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Londrina  

 

ATA DE REUNIÃO  
06 de novembro de 2020 

 

pastilhas e f e grandes vãos com fechamento em esquadrias metálicas e vidro. III - Pelos fatos 42 

históricos que tenham ocorrido no local - O local, conforme se comprova, foi espaço de 43 

convivência cultural e científica na cidade de Londrina por muitos anos. Espaço privilegiado da 44 

fruição da arte e cultura, com a realização de inúmeros programas continuados nas diversas 45 

linguagens artísticas, além de ter abrigada grupos e associações culturais ao longo dos anos.  IX 46 

- Tratar-se de edificação situada na área de abrangência da aerofoto de 1949 e no 47 

Levantamento Aerofotogramétrico da Cidade de Londrina, elaborado em janeiro de 1950 e 48 

atualizado em maio de 1951, ambos depositados no arquivo do cadastro da Secretaria 49 

Municipal de Obras - O edifício situa-se neste perímetro e está na Quadra 33 (Quarteirão 50 

Histórico), que tem construções preservadas desde a década de 1940. Os conselheiros fazem 51 

comentários sobre suas posições. A conselheira Amanda Salvioni fala sobre a necessidade do 52 

Conselho ser propositivo na organização de uma lista com edifícios característicos e 53 

significativos para a identidade de Londrina e  que possam ser colocados na Listagem de Bens, 54 

pois esta é a segunda inscrição. A conselheira Elisa Zanon destaca a importância de entidades 55 

que valorizam a preservação de sua memória, neste caso a Associação Médica de Londrina. Ela 56 

fala sobre a importância de ver além da arquitetura e observar a importância do movimento 57 

de valorização e preservação de uma memória que não é apenas das Associação, mas de toda 58 

a cidade. O conselheiro Dr. Luiz Baldy fala sobre a importância deste pedido, pois a sede 59 

histórica foi muito importante para a cultura e a ciência em Londrina. É significativo que a AML 60 

(Associação Médica de Londrina)  seja a requerente da inscrição para sua preservação. Após 61 

estas considerações, o Conselho ratifica o parecer encaminhado e o devolve para a Secretaria 62 

Municipal de Cultura para os trâmites necessários. A presidente agradece a participação de 63 

todos e sugere que os conselheiros possam discutir a Lei de Preservação, que está no contexto 64 

do trabalho das Leis Complementares do Plano Diretor. Fica acordado que será feito o envio da 65 

lei e do decreto para os conselheiros e que no dia 20 de novembro será feita reunião para a 66 

compilação de sugestões e encaminhamento ao IPPUL.   Nada mais havendo a se tratar eu, 67 

Solange Cristina Batigliana, Secretária do COMPAC, lavrei a presente ata, cuja lista de presença 68 

segue anexada.  69 

 

 

Vanda de Moraes 

Titular ONG’s, órgãos, grupos defesa Pat. 

Presidente do Compac 

   

 

 

Marcos Roberto Parisotto 

Sup. Secretaria Municipal de Cultura 

 

 

 

 

 

Solange Cristina Batigliana 

Tit. Diret. Pat.Hist. Cultural/SMC 

Secretária do COMPAC 

 

 

 

 

Matheus Borges Chaves 

Tit. Sec. Mun. Obras Pavimentação 
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Sidney Antonio Bertho 

Sup. Diret. Pat. Hist. Cultural/SMC 

 

 

Carlos A. Silva 

Tit. Sec. Mun. do Ambiente 

 

 

Ana Maria de Araújo Ventura 

Tit. Associação de Moradores 

 

 

Carla de Barros Caires    

Tit. CEAL 

 

 

Elisa Roberta Zanon  

Tit. Movimentos Sociais e Populares 

Organizados 

 

 

 

 

  

Marizeide de Souza Coelho Oguido (justificou 

ausência) 

Tit. SINCIL 

 

 

Oigres Leici Cordeiro de Macedo (justificou 

ausência) 

 Tit. IAB - Londrina 

 

 

 

 Priscila Henning  

 Tit. Instituições Privadas de Ensino Superior 

 

 

Amanda Salvioni Sisti 

 Sup. IPPUL - Londrina 
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