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Ata376_13_03_19_compaz 

No dia 13 de março 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), Gustavo Marconi (Clube Aventureiros do Amanhecer), Charleston Luis da 

Silva ( Secretaria Municipal de Cultura), Lilian Azevedo Miranda (Sindicato Rural Patronal), Maria 

Aparecida  Prandini Pereira ( Nós do Poder Rosa), Queila Maria Lautenschlager Spoladore 

(SEMA Secretaria de Meio Ambiente), Mariza Cornélio ( Poder Rosa), Carla Fernanda Paiva 

Cordeiro (Secretaria Municipal da Educação), Shirley Brito (CME Conselho da Mulher 

Empresária). A presidente Cidinha deu as boas vindas a todos e a reunião se iniciou. A 

conselheira Cordeiro pediu se poderíamos iniciar a pauta com o assunto do tramite para o 

COMPAZ se transferir da Secretaria Municipal de Defesa Social para a Secretaria Municipal de 

Educação. E o segundo assunto os detalhes de fechamento da organização do 8 embaixadores 

da paz.   Assim a reunião foi iniciada. 

 

Foi criado a comissão que cuidará do texto e do tramite junto a Prefeitura de Londrina para que 

esta transferência aconteça. A comissão ficou composta por: Dra. Rejane Aragão (atualmente 
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ela é a presidente do CMDCA Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Carla 

Fernanda Paiva Cordeiro (Secretaria Municipal da Educação) e Luis Claudio Galhardi (do 

Londrina Pazeando) bem como com a colaboração do Luiz Figueira, assessor do Prefeito 

Municipal. Assim antes de caminhar o processo passamos para o Luiz Figueira contribuir com o 

documento, que já foi discutido pelo COMPAZ em reunião e que agora tem as seguintes 

ressalvas da Secretaria Municipal da Educação. 

Pontos que a Secretaria de Educação não pode assumir: 

1- Não é possível ceder oficialmente um local para as reuniões do COMPAZ 

2- Não é possível um funcionário designado para atender o COMPAZ 

3- Não pode repassar recursos financeiros da Secretaria de Educação com as rubricas atuais 

que constam na Lei de 2011, por impedimentos legais. 

4- Constar  no texto também que é atribuição do COMPAZ  organizar as Semanas Municipais 

da Justiça Restaurativas de Londrina (sugestão nova do COMPAZ) 

5- Deixar no documento que o conselho fará uma pré-conferencia em abril (29) e a conferência 

em maio (29) de 2020 para eleição dos novos membros do COMPAZ. Nesta data serão 20 

anos do Movimento pela Paz e Não-Violência e os 12 anos do COMPAZ. 

6- Os outros pontos da alteração já constam no texto abaixo discutidos e aprovados pelos 

conselheiros novembro de 2018. 

Sobre a organização do 8 Embaixadores da Paz foram tratados e o Charleston apresentou a 

programação com o horários de cada atividade. Luis Claudio convidou o POP Show para uma 

apresentação de no máximo 10” no evento. Carla Cordeiro, caso se confirme a participação deles 

fará um contato prévio com a coordenadora Lucia, para orientar o conteúdo da mensagem dos 

artistas, afim de ficarmos alinhados com nossa proposta pedagógica para o evento. Abaixo o 

cronograma de horários. Luis Claudio só lembrou nossa próximas agendas e sem mais nada a 

tratar a reunião foi encerrada e publicada na internet. 
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