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Aos vinte  e nove    dias do mês de julho 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. No início da reunião, trata-se 
da pauta única – Diretrizes para Projeto da área de entorno do Teatro Ouro Verde,no 
Calçadão. A arquiteta Ana Luiza Mueller, do IPPUL, encaminhou materiais que sintetizam as 
diretrizes do projeto, baseadas em indicações feitas pelo Compac em 2018 e que subsidiariam 
a contratação de uma empresa para elaborar o projeto e também em outros apontamentos 
realizados neste ano quando por ocasião da decisão da Prefeitura em confiar ao IPPUL a 
elaboração do projeto. O primeiro material  apresentado  foi um questionário que será 
aplicado para pesquisa com usuários do Calçadão. Os conselheiros dão sugestões em relação 
ao item de memória do espaço, para que no formulário possam ser assinalados mais do que 
uma opção. O segundo material é um pequeno vídeo de apresentação do projeto que será 
disponibilizado juntamente com o formulário da pesquisa, e que tem o objetivo de demonstrar 
o escopo do projeto. Ela fala sobre a  implantação do mobiliário, luminárias e vegetação nesta 
proposta. Foram solicitadas contribuições dos conselheiros para definir as diretrizes, mas 
como nem todos tiveram condições de apresentar, fica definido prazo até a próxima terça 
feira, dia 03 de agosto, para encaminhamento via e-mail. As contribuições serão incorporada à 
planilha compilada pela Arquiteta Ana Luiza do IPPUL, devolvida aos conselheiros via e-mail e 
colocadas para aprovação na próxima reunião que fica definida para sexta-feira dia 06 de 
qgosto.  Em seguida a presidente coloca as atas das reuniões dos dias  15 e 22 de julho para 
aprovação dos conselheiros. As atas foram aprovadas. Na sequência a presidente Vanda 
Moraes traz informações sobre o texto encaminhado  para a  Secretaria de Obras com 
recomendações para que  o projeto da Praça D. Pedro II esteja adequado a preservação da 
memória. Informes: Participação da Presidente do Compac e de três Conselheiros, servidores 
municipais na visita do Arquiteto Paulo Niemeyer, bisneto do Arquiteto Oscar Niemeyer, à 
cidade de Londrina no contexto da concessão do Terminal Rodoviário de Londrina.  Foi feito o 
relato da visita e da possibilidade da aceitação da autoria, caso sejam resgatados alguns 
aspectos do projeto original que foram sacrificados por ocasião da construção. As indicações 
serão avaliadas na construção do edital para a concessão. Foi aprovado o encaminhamento do 
pedido para que uma parte dos recursos obtidos, com a  concessão do Terminal Rodoviário de 
Londrina, possam ser revertidos para o Fundo de Preservação com o objetivo de aplicação em 
projetos de preservação e de um memorial no Terminal. Na sequência foram solicitadas 
informações sobre o andamento do processo das “Casas da Aeronáutica”. A conselheira 
Solange Batigliana informou que o processo foi remetido e está sendo analisado. Foi feita a 
sugestão do agendamento de uma visita ao local. A conselheira Eloisa Ribeiro reforça a ideia 
de que seria importante fazer uma aliança entre as instituições para que se reforcem as ações 
para a preservação  da memória da cidade.  Nada mais havendo a se tratar eu, Solange Cristina 
Batigliana, Secretária do COMPAC, lavrei a presente ata.  


