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Ata412_27_novembro_19_compaz (semana maratona e selo) 

No dia 27 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), Charleston Luis da Silva ( Secretaria Municipal de Cultura), Lilian 

Azevedo Miranda (Sindicato Rural Patronal), Mariza Cornélio ( Poder Rosa). 

PAUTA: 

1-ESTUDO (08- 09h) 3° aula na Plataforma http://circulosemmovimento.org.br 

2-Reunião da Comissão da Conferencia 2020 - Processo de transferência do COMPAZ 

3-Acerto da Rifa com SICREDI 

4-Entrega do SELO para as Lojas que não pegaram 

5-O DIA 17 DEZEMBRO 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência 

6-Outros assuntos  

Assim iniciamos a reunião com o item 1-ESTUDO (08- 09h) 3° aula na Plataforma 

http://circulosemmovimento.org.br.  Após leitura do texto da aula e discussão passamos para o 

assunto do dia. O Estudo foi de uma hora. Item  2-Reunião da Comissão da Conferencia 2020 - 

Processo de transferência do COMPAZ, a Silvia disse que ainda não marcaram a reunião com a 

Carla Cordeiro e os outros membros da comissão organizadora. No item 3-Acerto da Rifa com 

SICREDI a Leozita acertou com Luis Claudio seus números. O Sicredi deu prazo até sexta, dia 

29/nov. Luis Claudio pediu empenho de todos na entrega do dinheiro e dos canhotos da rifa. 

Passamos para o item 4-Entrega do SELO para as Lojas que não pegaram. Recebemos da 

Câmara Municipal os SELO e Certificado das lojas que não puderam ir pegar seus selos. Os 

lojistas dos estabelecimentos comerciais menores têm dificuldade de deixarem seus negócios 

para irem a câmara, mas reafirmam seu interesse em participar da campanha. 

 

Os conselheiros Charleston, Marisa e Leozita se comprometeram de entregar os selos aos 

lojistas. O link com a cerimonia inteira esta no seguinte endereço  

https://www.youtube.com/watch?v=3oXU85ARs30&feature=youtu.be  

http://circulosemmovimento.org.br/
http://circulosemmovimento.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=3oXU85ARs30&feature=youtu.be
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Passamos assim para o item 5-O DIA 17 DEZEMBRO 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-

Violência. A ACIL pediu o post para divulgar a Marcha no LondriNatal. Mas também é material 

para divulgarmos a programação do dia 17, dia da vinda da Marcha. Luis Claudio trouxe o 

cheque-list de trabalho para o dia. 
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horários Acontecimentos Voluntários 

 
10:30h 

 
Vão chegar do Rio de Janeiro de avião no aeroporto. 
Receber eles e levar para Emaus Católicos (15 pessoas) 
 

Neusa, Luis  

 
11:45 h 

 

 
Levar do Emaus para o Restaurante Casarão (???)   
 

Luis e  

 
FOTOS E 

VIDEOS das 
12 às 21 h 

 
Vamos tirar fotos, filmar e em Alguns momentos filmar 
AO VIVO no You Tube. Durante o evento vamos 
enviando, por link google, pequenos álbuns de fotos, 
todos poderão ir retransmitindo por WhatsApp.  
 

 
Lucas, Vinicius e 
Janaina 

12 até as 
13:30 

 
Almoço no Restaurante Casarão (???)  - Cidinha vai 
negociar o valor fixo de R$_______ ?? *cada um pagará 
o seu almoço e a ONG pagará para os membros da 
comitiva da Marcha  
 

Cidinha 

13:30 h  
Transporte para a Câmara Municipal de Londrina. 
Charleston deu a ideia de ver com Escolas Particular 
uma Vam emprestada. 
 

 
 

14h   
Câmara Municipal de Londrina. Eles vão falar e entregar 
o documento da Marcha. Nos do COMPAZ podemos 
entregar nossas leis impressas Selo, Semana da Paz e 
Justiça Restaurativa 
 

 
Cidinha 
Luis 
Dom Geremias  

15h   
Talvez Transporte para bairro de Londrina, para 
encontrar com Prefeito 
 
Encontro com Prefeito Municipal - ao lado da Câmara 
Municipal e ou talvez em um bairro da cidade 
 
 

 

16h  
Visita ao Totem da Paz com fotos e bolo com 
logomarca da Marcha + COMPAZ + Pazeando. 
** FOTO Eu amo o natal de Londrina  
 
Mesinha para colocar o bolo Cidinha 
Talheres de plástico Cidinha 
Pratinhos Cidinha 
Água e ou suco Cidinha 
Guardanapos Cidinha 
Limpeza do Local (jogar nas lixeiras que tem la) -Lilian 
 
 

 

18h   
Calçadão/Chafariz 
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Tambores japonês RKMD Yuji 43.9.9909-0916 Ok 
Bateria da UEL Luiz Eduardo (??)  
> 
> 
Fazer Abraço pela Paz 
Levar 2 cx de som e microfones (Luis)  
Levar Bandeiras  
Caminhada pela Paz do Chafariz até Ouro Verde (em 
frente ao Sicoob) 
Eles e quem quiser pode comer “lanche/salgado” no 
calçadão (cada um pagará o seu lanche)  
> 
>  
> 

20h  
Assistir a cantata de Natal no SICOOB 
Levar comitiva para Hospedagem 
 

 

21h  
Transporte - Levar comitiva para Hospedagem 
 

 

05h De madrugada eles vão para o aeroporto para pegar 
avião para Curitiba  
 

 

   

   

 

Sobre os Coletes. A proposta é nos usemos os coletes do tempo todo para fotos. Pazeando vai oferecer 

para eles usarem também ... e depois podemos doar se eles quiserem levar para outras cidades que vão 

pela na Marcha. Temos no total 35 coletes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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