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Aos vinte e um dias do mês de julho  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, Amanda Salvioni Sisti,  

Camila Oliveira,  Marcos Roberto Parisotto, Matheus Borges Chaves, Priscila Henning, Elisa 

Zanon, Queila Spoladore e da conselheira suplente Eloisa Ribeiro Rodrigues. Justificou 

ausência a conselheira Carla Caires.  No início da reunião foi submetida para a aprovação 

da ata da reunião do dia 24 de março de 2022. O conselheiro Matheus Borges Chaves pede 

a correção de seu nome na ata “estava grafado como Barbosa” e da Praça D. Pedro II para 

D. Pedro I. A conselheira Amanda Salvioni também pede a correção do sobrenome da 

conselheira Sandra Takahashi. Após as correções, a ata foi aprovada e segue para as 

providências de publicação. Na sequência da pauta, foi apresentado o pedido da 

Associação Amigos do Museu Histórico para que seja autorizado aditivo de valor (R$ 

4.660,00) e de uso de rendimentos do projeto Preservação Manobreira La Meuse.  Os 

conselheiros aprovam o pedido. Foi também apresentado o relatório técnico final de 

acompanhamento do projeto “Museu Histórico de Londrina – rumo aos 50 anos”, para 

análise e homologação pelos conselheiros do COMPAC, como comissão de monitoramento 

e avaliação. Os conselheiros homologaram o relatório técnico. Na continuidade da pauta é 

feita a apresentação dos pedidos de Tombamento e Listagem de Bens de Interesse de 

Preservação que estão encaminhados à Diretoria de Patrimônio Artístico e Histórico-

Cultural. A Diretoria de Patrimônio informou que existe um número de pedidos que estão 

sendo processados, que são: pedidos de tombamento – Ginásio de Esportes Prof. Darcy 

Cortez (Moringão); Caminhão Bombeiros AEM (Auto Escada Mecânica) 01 marca 

Mercedes-Bens L-312, ano 1951; Escola Pe. Anchieta Heimtal; e Patrimônio Três Bocas. E 

ainda, pedidos de Listagem de Bens de Interesse de Preservação: Orquestra Sinfônica da 

Universidade Estadual de Londrina (OSUEL), Feira Livre dos Cinco Conjuntos, e Jengá 

(assado no espeto de madeira). Foi levantada a questão do acúmulo de funções e da 

dificuldade da Diretoria para o encaminhamento dos processos e, neste sentido, a 

solicitação de apoio ao COMPAC para a pesquisa necessária a formulação de pareceres. O 

Compac entende que em conformidade com a lei, cumpre à Secretaria de Cultura/Diretoria 

de Patrimônio a instrução dos processos, cabendo ao poder público municipal a viabilização 

dos recursos humanos com a devida competência técnica para fazer frente a esta 

atribuição, cabendo ao Compac a relatoria e parecer. A título de contribuição, na discussão 

foram apontadas algumas alternativas para a questão: encaminhamento de ofício ao prefeito 
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para o cumprimento do disposto no  Art. 38, da Lei 11.188/2011, que menciona a 

necessidade de servidores técnicos na Diretoria de Patrimônio que possam processar os 

pedidos  relativos a legislação;  o contato com cidades médias e seus órgãos e conselhos 

de preservação para o levantamento de alternativas para o processamento de pedidos; a 

instrução aos requerentes de que enviem informações históricas e técnicas junto aos 

pedidos de tombamento e listagem para subsídio aos documentos que devem ser 

produzidos; e  a abertura de processo de credenciamento/contratação de especialistas que 

possam realizar os estudos necessários ao embasamento dos pareceres aos processos de 

tombamento e listagem.  Dando sequência à reunião foi feita a informação sobre a proposta 

de projeto encaminhada pela Secretaria do Idoso para reuso adaptativo das Casas da 

Aeronáutica, que que propõem a adequação do espaço para a instalação de um condomínio 

de casas para idosos. Os conselheiros Vanda de Moraes e Marcos Parisotto relataram a 

última reunião, em 29 de junho, em que foi apresentada uma proposta doada por um 

arquiteto da cidade. Na proposta é feita a preservação das casas que tem a frente voltada 

para a Av. Santos Dumont e a demolição de casas que estão no fundo do lote, bem como 

algumas que apresentam maiores problemas de conservação. No relato dos conselheiros, o 

projeto atende a expectativa de preservação e de novo uso para o espaço. Como último 

item da pauta, foi deliberado que as reuniões ordinárias do COMPAC irão acontecer na 

última 5ª feira do mês e que este calendário ficará à disposição na página do Conselho, na 

internet. Foi aberta a palavra para informes gerais: Eleições Conselho Estadual de Cultura - 

a conselheira Solange Batigliana informa que estão abertas até o dia 22 de julho a 

possibilidade de entidades indicarem candidatos para a representação na área de 

Patrimônio e, que neste mesmo dia, às 17h,  a Secretaria de Cultura convocou reunião para 

a indicação de candidatos para a representação da Macrorregião Nordeste; Lei Paulo 

Gustavo – a  conselheira Solange Batigliana informa que a legislação foi aprovada e que os 

recursos devem ser executados até o dia 31 de dezembro deste ano, a princípio, se não 

houver prorrogação; a conselheira Solange Batigliana informa ainda que o edital do 

PROFICE (fomento estadual à Cultura) está aberto, para a área do Patrimônio,  até o dia 24 

de agosto. Nada mais havendo a se tratar eu, Solange Cristina Batigliana, Secretária do 

COMPAC, lavrei a presente ata.  

 

 


