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Aos seis    dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dezesseis horas, através da 

plataforma Google Meet, realizou-se a  Reunião Extraordinária do COMPAC - Conselho 

Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Londrina,  com a presença dos 

conselheiros titulares: Matheus Borges Chaves, Sandra Takata, Solange Cristina Batigliana, 

Vanda de Moraes, Elisa Zanon, Humberto Yamaki, Camila Oliveira, Carla Caires e da 

conselheira suplente Eloisa Ribeiro Rodrigues. Participou também desta reunião a arquiteta 

Ana Luisa Mueller.  No início da reunião foi submetida para a aprovação da ata da reunião do 

dia 29 de agosto. Os conselheiros aprovam a ata.  Na sequência, a presidente Vanda de 

Moraes, solicita a inclusão de um outro ponto de pauta que seria a formação de comissão para 

o estudo da Lei de Preservação, no contexto da discussão das Leis Complementares/Plano 

Diretor. Os conselheiros aprovam esta inclusão. Passa-se a discussão do primeiro ponto de 

pauta que é a definição de  Diretrizes para Projeto da área de entorno do Teatro Ouro 

Verde,no Calçadão. O conselheiro Humberto Yamaki faz algumas considerações sobre sua 

sugestão para a abordagem das ações que o projeto demandaria – 1.  Definição de restauro / 

reforma e ambiência. 2) reforçar a necessidade de definição de uma metodologia de análise e 

projeto de espaços publicos históricos. 3) definição de camadas históricas, componentes e 

hierarquias. 4) montagem de um quadro com camadas, componentes e hierarquia de 

intervenções (restauro, reconstrução(replica), conservação e reforma). Ele propõe que seja 

adotada uma tabela que coloque em uma linha do tempo, os elementos que compõe a praça. 

O projeto deve ser educativo no sentido de trazer a história e a memória  do local, com a 

recuperação de seus elementos. A presidente do Conselho fala sobre a importância de que o 

projeto finalizado seja trazido ao COMPAC para sua aprovação final. O COMPAC aprova os 

documentos com as diretrizes apresentadas através das sugestões dos conselheiros e 

encaminha para o IPPUL para as providências necessárias. Em seguida é feito o relato da visita 

as “Casas da Aeronáutica”, realizada no dia 05 de agosto pelos conselheiros Vanda de Moraes, 

Eloisa Ribeiro Rodrigues, Sandra Takata, Camila Oliveira e Marcos Parisotto. A conselheira 

Eloisa Ribeiro Rodrigues apresenta as fotos desta visita, ilustrando como se organizava a parte 

interna das casas, bem como a parte externa. As conselheiras Camila Oliveira e Elisa Zanon 

questionam sobre a possibilidade de doação particular de projetos e a efetividade deste tipo 

de ação. A conselheira Solange Batigliana dá informações sobre o projeto Vila do Idoso, que é 

a ideia primordial lançada para a ocupação dos terrenos. Ela também encaminha a sugestão de 

formação de uma comissão para o estudo do material e sugestão de diretrizes. Os conselheiros 

Humberto Yamaki e Eloisa Ribeiro Rodrigues falam sobre o problema de que o inventário de 

bens de interesse não está sendo atualizado com a velocidade necessária para que novos 

projetos, que possam ser feitos neste locais, já levem em consideração  esta questão da 

preservação.  Esta comissão será formada com os conselheiros: Vanda de Moraes, Eloisa 

Ribeiro Rodrigues, Elisa Zanon, Carla Caires e Solange Batigliana.  Sugere-se ainda o 

agendamento de uma reunião com a Secretaria do Idoso para que o COMPAC possa se integrar 

ao processo de projeto para a  Vila do Idoso.  Na sequência, sugere-se que a formação da  

comissão para a discussão da Lei de Preservação seja adiada até que o assunto das “Casas da 

Aeronáutica” seja encaminhado. Como informe, a presidente relatou a visita ao Secretário de 
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Cultura. Foi uma visita muito positiva e  nela foi apresentada a pauta de aproximação com os 

outros secretários (Governo e IPPUL), para que as questões legais relativas a preservação do 

patrimônio sejam observadas no encaminhamento de projetos. Sobre as recomendações 

sobre a Praça D. Pedro II, o conselheiro Matheus Chaves, informa que será feito o 

encaminhamento para a Secretaria de Planejamento que foi a solicitante do projeto. A 

conselheira Eloisa Ribeiro Rodrigues informa sobre o desenvolvimento do projeto PROMIC de 

inventário arquitetônico e urbano-paisagístico da Av. Duque de Caxias e a intenção  de 

apresentação para o COMPAC. A próxima reunião fica agendada para o dia 20 de agosto, às 

16h.    Nada mais havendo a se tratar eu, Solange Cristina Batigliana, Secretária do COMPAC, 

lavrei a presente ata.  

 


