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No dia 27 de fevereiro de 2019 iniciou-se as 8h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de
Cultura de Paz no Museu Histórico de Londrina, na Rua Benjamin Constant, 900 - Centro - antiga
estação ferroviária, e que tem o estacionamento pelo portão da Rua São Paulo - Portão
Eletrônico (de frente ao terminal urbano) em Londrina Pr. Estavam presentes a reunião: Leozita
Baggio Vieira (BPW Londrina A. Mulheres de Negócios e Profissionais), Luis Claudio Galhardi
(Londrina Pazeando), Charleston Luis da Silva (Secretaria Municipal de Cultura), Lilian Azevedo
Miranda (Sindicato Rural Patronal), Neusa M. R. Napo (Arquidiocese de Londrina), Maria
Aparecida Prandini Pereira (Nós do Poder Rosa). Iniciamos com o estudo do dia.

23/jan Estudo Modernidade Liquida e a Cultura de Paz
30/jan Alimentação & Nutrição saudável e a Cultura de Paz
06/fev Argumentos Contra a Legalização das Drogas e a Cultura de Paz
13/fev Como envelhecer? Em uma perspectiva de uma Cultura de Paz
20/fev Defensivos Agrícolas e os Produtos Orgânicos na perspectiva da uma Cultura de Paz

27/fev A Era Digital - Benefícios e Riscos. Com Cineiva Campoli Paulino
13/mar O Homem + Feliz do Mundo - Altruísmo - com Matthieu Ricard
As 9h passamos para pauta do dia
1-Relato do Contato da Controladoria do Municipio
2-Relato sobre dialogo sobre reunião com a Secretária Nádia das Mulheres
3-Relato sobre a oficina do Meu corpo, Minha Fé
4-Organizção do 8° Embaixadores da Paz
Passamos para o 1-Relato do Contato da Controladoria do Municipio. Sr Carlos Siqueira nos
ligou, e relatou que está responsável de atualizar o site da Prefeitura Municipal – Portal da
Transferência. O Conselho Municipal da Transparência denunciou ao Ministério Publico que
alguns conselhos não têm suas atas publicadas e sua agenda estabelecida. Assim o COMPAZ,
seria um conselho desta lista. Após eu relatar que todas as atas estão na internet e nossa agenda
sempre atualizada e sempre esteve publicado no site do Londrina Pazeando. O que não
aconteceu é que “alguém”, ou seja, algum funcionário público (da prefeitura) designado para
atualizar o site da prefeitura. Só um funcionário da Prefeitura pode atualizar o site da prefeitura.
Nos da sociedade civil sempre publicizarmos a demos transparência a tudo que fazemos. É de
nosso interesse publicizar as ações em prol da construção da cultura de paz. É claro que se o
Conselho Municipal de Transparência (que tem entre seus membros conselheiro do COMPAZ
integrantes deste conselho) e o Ministério Público colocasse no Google seria muito simples
chegar as mais de 374 atas produzidas e publicadas nos últimos 11 anos do COMPAZ. Mas
ficamos muito felizes por “alguém” que ver nossas atas, ou desejar ver nossas atas, foi por isso
que publicamos sempre na internet desde de 2008 primeira reunião do COMPAZ. Assim após a
conversa a prefeitura atualizou o espaço no site, linkando inclusive para o site do Pazeando nas
atas e na agenda de reuniões. A comunicação e o diálogo são essenciais para diminuir aos
conflitos,
que
na
complexidade
da
modernidade
se
estabelecem.
http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=610&Itemid=298
Também linkamos do site do Pazeando para o site da Prefeitura, incluindo no site do Pazeando
o botão - Prefeitura: site oficial do COMPAZ

Passamos ao item 2-Relato sobre dialogo sobre reunião com a Secretária Nádia das Mulheres
6º Abraço pela Paz e Não-Violência com a Mulher Na abertura de 27ª Semana Municipal da
Mulher de Londrina, em
parceria com o Conselho
Municipal de Cultura de Paz –
COMPAZ, será realizado o 6º
Abraço pela Paz e NãoViolência com a Mulher, este
abraço já se configura uma
tradição em Londrina. O 6º
Abraço pela Paz e NãoViolência com a Mulher será
realizado dia 08/03/2019 –
Sexta-feira às 17:30hs, na
praça em frente ao Mercado Guanabara, na Av. Higienópolis esquina com rua Valparaíso.A
programação segue durante o mês de março com a realização de inúmeras atividades, em
parceria com diversas secretarias e órgãos municipais, conselhos, associações e instituições
locais. O objetivo do 6º Abraço pela Paz e Não-Violência com a Mulher é o de possibilitar e
estimular a ampliação das reflexões sobre questões como a conscientização para o respeito e a
paz às mulheres. Um mundo melhor necessita de relações mais positivas entre as pessoas para

que estes mundos se tornem melhores, as mudanças devem se iniciar dentro de cada um.”
(Movimento pela Paz e Não-Violência de Londrina). Passamos para o item 3-Relato sobre a
oficina do Meu corpo, Minha Fé. Cidinha e Lilian relataram que participaram da oficina para
produção de cartazes que serão utilizados 08/marco. Ficou decidido pelo grupo se unir ao evento
na tarde do dia 08 na praça em frente a Secretaria da Mulher, bem como do abraço pela Paz.

4-Organizção do 8° Embaixadores da Paz. Ainda não conseguimos agenda com a Conselheira
Carla Cordeiro, mas tudo está caminhado e as comissões de trabalho estão realizando seus
serviços, bem a participação de cada um no dia do evento. A Presidente convidou a todos para
no dia 01/março no lançamento da campanha de “prevenção da violência para com as
mulheres” neste período” onde a violência cresce em 20%. Também o movimento nacional Não
é Não ! Na próxima quarta de cinzas não haverá reunião devido ao feriado parcial na cidade
até as 12h. Assim sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada e esta ata será publicada na
internet, e fotos do próximo dia 01/março será incluída aqui.

