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Ata409_06_novembro_19_compaz 

No dia 06 de novembro 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), 

Leozita Baggio Vieira (BPW Londrina A. Mulheres de Negócios e Profissionais), Luis Claudio 

Galhardi (Londrina Pazeando), Frederica Guida (jovem de Milão Itália de 22 anos, Design 

Industrial, Gustavo Marconi (Clube Aventureiros do Amanhecer), Charleston Luis da Silva ( 

Secretaria Municipal de Cultura), Neusa M. R. Napo (Arquidiocese de Londrina), Maria Aparecida  

Prandini Pereira ( Nós do Poder Rosa), Claudines Schincariol Perozin (Secretaria Municipal de 

Assistência Social), Shirley Brito (CME Conselho da Mulher Empresária) Mariza Cornélio ( Poder 

Rosa). 

 

Frederica, uma jovem de Milão na Itália) de 22 anos, recém-formada em Design Industrial, saio 

para um voluntariado na África e América do Sul, passando por Peru, Bolívia e vai para a 

Argentina. Entrou em contato comigo via o site do CVL - Centro de Voluntariado de Londrina. E 

veio para Londrina pois já tinha conhecido na Itália uma Londrinense que deu abrigo aqui. Ela 

está fazendo voluntariado no projeto da CVL, Casa do Caminho, União para Vitória no Grupo 

Escoteiro que o Gustavo participa. Trabalha com música, aula de inglês, excursionista, fala 

italiano, inglês e português de Portugal. 
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PAUTA: 

ESTUDO (08- 09h) 2° aula na Plataforma http://circulosemmovimento.org.br  

Reunião da Comissão da Conferencia 2020 – Processo de transferência do COMPAZ 

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

2° Semana da Justiça Restaurativa de Londrina (12/nov - 21/nov) 

2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência em Londrina (17/dez) 

Outros assuntos. Não haverá reunião nos dias 13 e 20 de novembro 

 

13/nov quarta MARATONA UNIVERSITÁRIA – Círculos de Diálogo e Construção de Paz 

MAPA DA PAZ, Universidades Hora: 08:15 – 10:15 h e das 19:15 – 21:15 h   

Comissão: Marcelo Local: FACULDADE POSITIVO Rua Faria Lima 400 

20/nov quarta MARATONA ESCOLAR – Círculos de Diálogo e Construção de Paz 

MAPA DA PAZ, Escolas Municipais de Londrina.  

Comissão: Carla Cordeiro, Martinha, Elen, Marcelo   

LOCAL: ESCOLAS MUNICIPAIS DE LONDRINA 

1- Escola Municipal América Sabino – Vista Bela 

2- Escola Municipal Joaquim Vicente de Castro – Conjunto Aníbal Cabral 

3- Escola Municipal Professor Carlos Zewe Coimbra – Jardim Marabá 

4- Escola Municipal Leônidas Sobrino Porto – Jardim Leonor 

Iniciamos o ESTUDO (08- 09h) 2° aula na Plataforma http://circulosemmovimento.org.br. 
Respondemos as questões em conjunto. Passamos para o item Reunião da Comissão da 
Conferência 2020 – Processo de transferência do COMPAZ. A Chefe de Gabinete da Secretaria 
Municipal de Educação, Cassia enviou o processor para a Secretaria de Governo, nesta terça 
dia 05/nov encaminhando a CI n.1006 com a minuta do projeto de lei de transferência do 
Compaz. Cidinha está agendando uma reunião da comissão com a Carla Cordeiro para iniciar a 
organização da conferência municipal. O Londrina Pazeando tema como tema do ano que vem 
20 Anos Pazeando (20 anos do Movimento pela Paz e Não-Violência). Luis Claudio, Cidinha e 
Neusa marcaram de visitar o Chefe de Gabinete para tratar deste assunto de sobre o Prefeito 
receber a Comitiva da Marcha Mundial. Passamos para o item 9° Entrega do Selo Arma não é 
Brinquedo (21/nov). A sugestão de pauta proposta e registrada na ata da reunião anterior foi 
praticamente aceita na integra. Sobre o novo layout do SELO de 2020 foi levantado para que a 
câmara possa pensar em um maior engajamento dos vereadores e, a prefeitura, a fim de que a 
entrega de selo tenha maior repercussão. Luis Claudio apresentou o vídeo realizado pelo 
sociólogo Rangel Bandeira. Foi proposta de sugerir ao vereador Amauri Cardoso realizar um 
abraço pela paz no evento. A diretora Vania assumiu o compromisso de levar as crianças da 
Escola Carmelita. Luis Claudio produziu uma carta para as autoridades e pediu para que todos 
se emprenhe em convidar as pessoas para irem ao evento que foi postada no site em 
http://londrinapazeando.org.br/convite-9-entrega-do-selo-arma-nao-e-brinquedo/   
 

Londrina, 04 de novembro de 2019 

CONVITE PARA LOJISTAS 
E LIDERANÇAS E AUTORIDADES LONDRINENSES 

 

O COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz e a OSC Londrina Pazeando, convidam a 

comunidade londrinense para a 9° Entrega do SELO Arma não é Brinquedo. 
▪ DATA:  21/nov/2019 QUINTA 

http://circulosemmovimento.org.br/
http://circulosemmovimento.org.br/
http://londrinapazeando.org.br/convite-9-entrega-do-selo-arma-nao-e-brinquedo/
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▪ HORA: 14:30 horas 

▪ LOCAL: Câmara Municipal de Londrina 

Este ano receberão o SELO  da Prefeitura e da Câmara, em solenidade realizada na Câmara 45 lojas 

(veja relação em https://www.cml.pr.gov.br/cml/site/arma.xhtml ) , mas todas as lojas, mesmo as 

que receberam o SELO em 2018, estão sendo convidadas para a solenidade, pois será apresentado o 

trabalho do Sociólogo Rangel Bandeira que produziu um estudo de 415 páginas publicado em seu 

livro Arma para quê? (Veja no site da prefeitura  mais 

sobre  https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=64182 ) que tem um capítulo “mencionando a cidade de 

Londrina” como a única do Brasil a ter uma política pública em relação ao desarmamento infantil e 

ao controle de venda de armas de brinquedos. 

Outro assunto a ser apresentado é sobre a passagem da Caravana da 2° Marcha Mundial pela Paz e 

Não-Violência em 17 dezembro de 2019, que traz para todo o Planeta a proposta de Um Mundo 

sem Armas e Um Mundo sem Guerras. Diversas atividades vêm ocorrendo na cidade e você está 

convidado para participar também, veja mais sobre a marcha em  http://londrinapazeando.org.br/2-

marcha-mundial-pela-paz-e-nao-violencia/ . 

O evento da Entrega do SELO está inserido na Programação da 2° Semana Municipal da Justiça 

Restaurativa de Londrina (Lei nº 12.624/17) que acontece de 12 a 21 de novembro de 2019. 

Certos de contar com sua atenção 

Agradecemos antecipadamente 

Atenciosamente, 

Maria Aparecida Prandini 

Pereira                              

Presidente do 

COMPAZ                                            

43. 99919-

6000                                                          

cidinhaprandinipereira@gmail.com 

 

Eng. Luis Claudio Galhardi 

Gestor do Londrina Pazeando 

43.99996-1283 ou 99144-5276   
paz@londrinapazeando.org.b 

 

 

Passamos para o item 2° Semana da Justiça Restaurativa de Londrina (12/nov - 21/nov). 

Todos foram convidados para a abertura na câmara municipal http://londrinapazeando.org.br/2-

semana-da-justica-restaurativa/. Foi montado um mapa de voluntario do COMPAZ para 

participarem e ajudarem nas Maratonas Universitária de Círculo de Construção de Paz, que 

teve a seguinte configuração: 

Vamos precisar dos voluntários para a UNICESUMAR 

Gostaria de quem tem formação em JR pudesse já ir se voluntariando:  

18/nov SEGUNDA NOITE meta de 14 voluntários duplas (ou no mínimo 7) 

1- Luis Claudio/ Silvia 

2- Elen 

https://www.cml.pr.gov.br/cml/site/arma.xhtml
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=64182
http://londrinapazeando.org.br/2-marcha-mundial-pela-paz-e-nao-violencia/
http://londrinapazeando.org.br/2-marcha-mundial-pela-paz-e-nao-violencia/
mailto:cidinhaprandinipereira@gmail.com
mailto:paz@londrinapazeando.org.br
http://londrinapazeando.org.br/2-semana-da-justica-restaurativa/
http://londrinapazeando.org.br/2-semana-da-justica-restaurativa/
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3-Charleston/ Shirley 

4- 

5- 

6- 

7- 

19/nov TERÇA MANHA meta de 12 voluntários duplas (ou no mínimo 6) 

1-Luis Claudio 

2-Rejane/Marisa   

3-Gustavo 

4-Neusa/Cidinha 

5- 

6- 

Assim ficou decidido que não teremos as 2 próximas reuniões nos dias 13 e 20 de novembro 

para podermos participar da semana da JR. 

Passamos para o item 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência em Londrina (17/dez). É 

praticamente certo que os membros da comitiva vão dormir em Londrina. Assim os planos são:  

▪ 12h Almoço (Cidinha vai fechar com um restaurante 
um preço único) 

▪ 14h Câmara Municipal de Londrina – audiência está 
confirmada 

▪ 15h Prefeito Municipal de Londrina ou um 
representante dele. (quinta vamos falar com chefe de 
gabinete o Tadeu Felismino)  

▪ 16h Visita ao Totem da Paz – Trilha da Paz e o Lago 
Igapó (vamos fazer um bolo com a cara da Marcha ** veja 
foto abaixo que recebemos pelo whats)  

▪ 17:30h Concentração no Chafariz do Calçadão para 
realizarmos uma Caminha pela Paz (vamos levar bandeiras, 
2 cx de som com tripés e microfones, fazer abraço de paz, 
convidar grupos -samba e outros – fazer falas e uma 
caminhada 

▪ 19h Atividade do LondriNatal (ACIL, assistir o vídeo 
do LondriNatal ao escurecer) 

▪ 21h Jantar e hospedagem (Neusa Napo está vendo 
com a Igreja e nosso plano “B” será hospedar 5 na casa do Luis, 2 casa da Neusa, 2 casa do 
Charleston e outros conselheiro ainda vão ver quantos cada um pode hospedar)  

 

Passamos para continuidade do acerto da venda das rifas. Cidinha solicitou mais talões pois 

temos possibilidade de vendermos mais números. A prestação de contas com Sicredi será ate o 

fim do mês a no máximo (último dia 06/dez). Vamos apresentar as notas fiscais do Totem da Paz 

(serralheria) Design, Grafica Jogos Impressos, Virtual lançado no dia da inauguração. Assim sem 

mais nada a tratar a reunião foi encerrada e esta ata publicada na internet. 

 



5 
 

 

 


