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

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

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

conselheiros Ana Maria de Araújo Ventura e Carla Caires justificaram sua ausência. A pauta 4 

proposta para esta reunião era única e referente a deliberação sobre os recursos alocados no 5 

Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio para o ano de 2019. A presidente, Vanda de 6 

Moraes, iniciou com a informação de como foram os trâmites para que se culminasse com a 7 

alocação de recursos orçamentários no Fundo. Desde o primeiro semestre, a Secretaria 8 

Municipal de Cultura, apresentou proposta de que o Fundo Municipal de Preservação do 9 

Patrimônio pudesse iniciar suas atividades. Para tanto, o Projeto de Lei 73/2019, de autoria do 10 

Executivo Municipal, tramitou na Câmara de Vereadores e foi aprovado no mês de julho. Nas 11 

reuniões das Comissões e na 1ª votação, o Secretário de Cultura (Caio Julio Cesaro) e a 12 

presidente do COMPAC estiveram presentes, sendo a iniciativa bem acolhida por parte dos 13 

vereadores. Vanda de Moraes faz questão de ressaltar a iniciativa e o empenho que o Prefeito 14 

Marcelo Belinati e Secretário Caio Julio Cesaro tiveram para que se efetivasse este marco na 15 

preservação da memória histórica de Londrina. A presidente passa a palavra para Solange 16 

Cristina Batigliana para a apresentação da proposta da Secretaria Municipal de Cultura,  para 17 

que se possa efetivar a aplicação deste recurso. A proposta é de que neste primeiro exercício 18 

financeiro do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio o recurso possa ser utilizado 19 

para a atenção aos acervos que estão sob guarda do Museu Histórico Pe. Carlos Weiss. A razão 20 

para esta proposição é que o Museu Histórico Pe. Carlos Weiss tem, sob sua guarda, acervos 21 

importantes que preservam a memória da cidade de Londrina. Além disto, o Museu Histórico 22 

Pe. Carlos Weiss é parceiro na guarda e conservação de acervos encaminhados pelo Município 23 

de Londrina, tais como: coleção do fotógrafo Osvaldo Leite que retrata a evolução urbana da 24 

cidade; Manobreira La Meuse; Acervo Folha de Londrina; entre outros. Como um marco inicial 25 

do investimento na preservação da memória da cidade de Londrina, a Secretaria Municipal de 26 

Cultura apresenta o projeto de destinar os recursos ao Museu Histórico Pe. Carlos Weiss, para 27 

que o trabalho lá realizado possa receber um aporte importante para a conservação de 28 

acervos    lá existentes.   Os membros do Conselho aprovam esta proposta e encaminham para 29 

a Diretoria de Patrimônio para as providências necessárias. Para os recursos  previstos para o 30 

ano de 2020, o COMPAC fará nova reunião para a avaliação do lançamento de editais para o 31 

uso do recurso. Informes. 1. Obra Museu de Arte – o conselheiro Marco Parisotto informa que 32 

os trabalhos foram iniciados e que a construtora tem sido diligente e atenciosa com as 33 

recomendações que são feitas. Ele informou também que foram encontradas as escadas 34 

originais, dos anos 1950 e 1960, que levavam aos banheiros no subsolo da construção. 2. A 35 

conselheira e presidente Vanda de Moraes informa que estará ausente das reuniões no 36 

segundo semestre, em virtude de viagem agendada. Os membros do COMPAC ratificam esta 37 

ausência e o vice-presidente Oigres Leice fica informado sobre o início da substituição da 38 

presidente no mês de agosto.     Nada mais havendo a se tratar eu, Solange Cristina Batigliana, 39 

Secretária do COMPAC, lavrei a presente ata, cuja lista de presença segue anexada.  40 
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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 

 

 

 

Ana Maria de Araújo Ventura (justificou 

ausência)   

Tit. Associação de Moradores 

 

 

Carla de Barros Caires (justificou ausência)   

Tit. CEAL 

 

 

Elisa Roberta Zanon  

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 

 

 

Rachel Daher 

 Sup. IPPUL - Londrina 
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