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Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, 

através da plataforma Google Meet, realizou-se a  Reunião Ordinária do COMPAC - 

Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de Londrina,  com a 

presença dos conselheiros titulares: Solange Cristina Batigliana, Vanda de Moraes, Sandra 

Takahashi,  Camila Oliveira,  Marcos Roberto Parisotto, Matheus Borges Chaves, Marizeide 

Souza Coelho e da conselheira suplente Eloisa Ribeiro Rodrigues. Justificaram ausência os 

conselheiros: Elisa Zanon, Priscila Henning, Humberto Yamaki.  No início da reunião foi 

submetida para a aprovação da ata da reunião do dia 03 de setembro de 2022. Os 

conselheiros aprovam a ata.  A presidente Vanda de Moraes dá as boas vindas a todas e 

inicia a discussão do  ponto de pauta que são os informes. A conselheira Eloisa Ribeiro 

informa sobre a entrega do projeto de inventário da Av. Duque de Caxias para a Secretaria 

de Cultura e os desdobramentos com a realização de roteiros, em parceria com SESC 

Cadeião, e entrega do material para o Museu Histórico Pe Carlos Weiss. A conselheira 

Camila Oliveira solicita a consulta da mudança do dia de realização da reunião para as 

quartas-feiras. Os conselheiros presentes na reunião estão de acordo com a mudança, será 

feita a consulta para os demais conselheiros. A conselheira Solange Batigliana informa 

algumas das ações que estão sendo desenvolvidas e acompanhadas pela Diretoria de 

Patrimônio: visita ao canteiro de obras da Praça Dom Pedro I, em função de consulta sobre 

reaproveitamento de piso retirado do local. Foi informado a Diretoria de Obras Públicas que, 

infelizmente, o projeto não passou pela análise da Diretoria de Patrimônio e que não foram 

aceitas as sugestões feitas pelo COMPAC ao referido projeto; realização de pintura em 

viadutos com temática da memória da cidade; solicitação de tombamento de Escola do 

Heimtal e do Ginásio de Esportes Moringão. A Diretoria solicita ajuda para a pesquisa 

histórica destes locais para referência ao parecer inicial no processo de tombamento; visita 

a Secretaria de Fazenda para as tratativas acerca do pedido de isenção de IPTU para a 

Sede Histórica da Associação Médica de Londrina; visita ao Museu da Educação de 

Londrina na UEL. Na sequência foi feito o informe sobre as “Casas da Aeronáutica” e os 

desdobramentos ocorridos desde a última reunião deste Conselho. A presidente Vanda de 

Moraes informa que foi formada uma comissão com membros da Secretarias envolvidas e 

do COMPAC. O resultado do trabalho foi a indicação do aproveitamento das edificações  no 

projeto Vila do Idoso. Foram feitos trabalhos de limpeza do local para que se cuidasse da 

higiene e segurança. Em seguida, foi apresentada a resposta emitida pelo Secretário de 

Planejamento sobre o pedido de inclusão das obras do Museu de Arte e da Biblioteca 

Pública Municipal/Teatro Zaqueu de Melo, considerando o superavit do orçamento divulgado   
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 A vice-presidente do COMPAC faz a proposta de encaminhamento de  agenda com o 

Secretário de Cultura e o pedido de informações à Ouvidoria Municipal sobre a lista de 

obras e valores investidos.  O conselho aprova os encaminhamentos. O conselheiro 

Matheus Chaves  traz a informação de que existe um projeto para a instalação de um mapa 

no centro da praça do Centro Cívico. A conselheira Eloisa Ribeiro informa que fará um 

contato com Profa Vera Suguihiro para mais informações. O assunto final da reunião é a 

formação de uma comissão para o estudo e sugestões para a Lei de Preservação para 

apresentação de proposta. A sugestão encaminhada é a do agendamento de reuniões 

extraordinárias para esta discussão. Proposta aprovada, com agendamento de reunião para 

o dia 06 de abril.    Nada mais havendo a se tratar eu, Solange Cristina Batigliana, 

Secretária do COMPAC, lavrei a presente ata.  

 

 


