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Aos quinze   dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, através da 1 
plataforma Google Meet, realizou-se a  Reunião Extraordinária do COMPAC - Conselho 2 
Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Londrina. No início da reunião, pela 3 
presidente Vanda Moraes,  foram apontadas algumas questões para a organização das 4 
reuniões: o quórum minímo é de 7 conselheiros para a realização das reuniões  uma vez que 5 
são 12 conselheiros indicados; e fica também estabelecido que as atas das reuniões serão 6 
enviadas, por email,  para análise e considerações e nas reuniões será feita a aprovação final. 7 
Seguindo a reunião, foi analisado o primeiro ponto de pauta que é o pedido de 8 
remanejamento de recursos apresentado pelo  projeto “Museu Histórico de Londrina – rumo 9 
aos 50 anos”. O pedido apresentado solicita a autorização para o uso de rendimentos obtidos 10 
(R$ 800,00) e de economa nas rubricas ( Aquisição de material para acondicionamento de 11 
fotografias _ R$ 300,00; Kit fotográfico – R$ 500,00; Aquisição de cartão de memória – R$ 12 
300,00; e Aquisição de HD externo – R$ 100,00 = R$ 1.200,00), para a criação das rubricas 13 
Pagamento de Contador (R$ 1.200,00) e Aquisição de HD externo (R$ 800,00). Os conselheiros 14 
aprovam o pedido. Os conselheiros passam para apreciação do segundo ponto de pauta – 15 
Projeto para o Trecho 5 Calçadão. A arquiteta Ana Luiza Mueller apresenta os pontos 16 
relacionados ao mobiliário do espaço (lixeiras, bancos, coberturas), apresenta a proposta de 17 
travessia elevada em todos os pontos de passagem do Calçadão. O conselheiro Marco 18 
Parisotto considera o fato de que as coberturas, a serem recolocados, poderiam ser utilizados 19 
para ações públicas como a sua utilização pelas  feiras que acontecem no espaço. A 20 
conselheira Vanda de Moraes pede esclarecimento  quanto ao tipo de ponto de ônibus  a ser 21 
instalado. A arquiteta Ana Luiza menciona que seguiria o padrão utilizado pelo Município. O 22 
conselheiro Humberto Yamaki coloca algumas questões quanto as coberturas e a disposição 23 
geral do mobiliário no Calçadão. Ele menciona que existem eixos de estar no projeto que 24 
poderiam ser observados na sua execução.  A conselheira Elisa Zanon menciona que seria 25 
interessante que a sua fluidez pudesse ser mantida. Desta forma, a disposição dos quiosques e 26 
coberturas deve ser bem observada para que eles não sejam obstáculos a esta fluidez e 27 
caminhabilidade do espaço. O conselheiro Humberto Yamaki sugere que se recupere o que for 28 
possível, que se defina a característica do espaço e, assim posteriormente, se defina a 29 
colocação dos quiosques. Assim, sua sugestão é que se enfoque o piso e mobiliário neste 30 
primeiro momento. Ele defende que as luminárias indicam a característica do espaço e que 31 
elas deveriam ser o ponto forte no projeto. O Conselho entende que as coberturas não seriam 32 
o ponto focal para a reconstituição do projeto do Calçadão. Foi feita uma sugestão ao final da 33 
utilização dos quiosques sem a cobertura, como uma espécie de pergolado, para  a marcação 34 
do local. Sobre as floreiras, Humberto Yamaki sugere que não sejam plantadas espécimes  35 
diretamente nela e sim em vasos. O terceiro ponto de pauta foi a discussão sobre a proposta 36 
da Praça D. Pedro II. O conselheiro Humberto Yamaki faz uma consideração sobre a 37 
característica principal da praça e das outras praças do Jardim Shangri-lá. A conselheira Eloisa 38 
apresenta o projeto e ele está completamente desconectado com a perspectiva histórica e 39 
projetual existente. A presidente encaminha que seja feito um ofício a Secretaria de Obras, 40 
para que seja aberta a possibilidade do COMPAC apresentar elementos para que o projeto 41 
esteja adequado a preservação da memória. Como último assunto, encaminhou-se a questão 42 
da vice-presidência do Conselho. Foi indicada a  conselheira Eloisa Ribeiro.   Foram feitos os 43 
Informes: a conselheira Ana Maria Araújo Ventura comunicou que não poderá participar deste 44 
novo mandato do Conselho; a Secretaria Municipal de Planejamento está juntando as 45 
informações solicitadas para envio ao Conselho. A próxima reunião está agendada para o dia 46 
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22 de julho, às 16h.   Nada mais havendo a se tratar eu, Solange Cristina Batigliana, Secretária 47 
do COMPAC, lavrei a presente ata.  48 

 49 


