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Ata405_09_outubro_19_compaz 

No dia 09 de outubro de 2019 iniciou-se as 8h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de 

Paz no Centro de Pastoral na Rua Dom Bôsco, 145 Jardim Dom Bôsco - Araucárias, em Londrina Pr. 

Estavam presentes à reunião: Silvia Liberatore (Portal da Luz/ CORERP), Luis Claudio Galhardi (Londrina 

Pazeando), Charleston Luis da Silva (Secretaria Municipal de Cultura), Neusa M. R. Napo (Arquidiocese 

de Londrina), Maria Aparecida Prandini Pereira ( Nós do Poder Rosa), Shirley Brito (CME Conselho da 

Mulher Empresária). 

PAUTA: 

✓ VIDEO das 08 às 08:30h - Início do Círculo **obs 

✓ Avaliação da 19° Semana da Paz (em círculo e com objeto da palavra) 

ASSUNTOS PROXIMAS REUNIÕES 

✓ 9° Entrega do Selo Arma não é Brinquedo (21/nov) 

✓ Livro do Sociólogo Rangel Bandeira (podemos lançar em Ld) 

✓ 2° Semana da Justiça Restaurativa de Londrina (18/nov -21/nov) 

✓ 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência em Londrina (eventos em 18/nov/ 21nov/17/DEZ) 

PERGUNTAS DO CÍRCULO: Tema Seja você a mudança que quer ver no Mundo! 

1. O que me levou (me trouxe) a entrar no COMPAZ? 

2. Por que participo atualmente do Movimento pela Paz? 

3. O que posso fazer pelo Movimento? 

4. O que podemos melhorar mais? 

**obs.: lembre-se que o círculo requer uma escuta ativa. Assim chegue na hora, pois entrada de 

pessoas atrasadas e ou saída antes do término, prejudica a dinâmica.  

Entre as ideias surgidas no diálogo, vamos sempre “que possível” na primeira quarta de cada mês, que 

é a reunião oficial mensal do COMPAZ, um círculo de diálogo com os presentes, deixando os assuntos 

administrativos para outras reuniões do mês. As palestras em formato de vídeos serão realizadas das 

08:00 até as 08:45h nas reuniões fora a primeira de cada mês. Assim sem mais nada a tratar, a reunião 

foi encerrada e esta ata publicada na internet. 


