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Ata413_04_dezembro_19_compaz (semana maratona e selo) 

No dia 04 de dezembro 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: Leozita Baggio Vieira (BPW Londrina A. Mulheres 

de Negócios e Profissionais), 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), Maria Helena Schwartz (HU/ Universidade 

Estadual de Londrina UEL), Geder Harami (Secretaria de Saúde). 

PAUTA: 1- ESTUDO (08- 09h) 4° aula na Plataforma http://circulosemmovimento.org.br 

2- Acerto da Rifa com SICREDI 3-O DIA 17 DEZEMBRO 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-

Violência. 

 

Iniciamos com o 1- ESTUDO (08- 09h) 4° aula na Plataforma das 8 as 9h. Em seguida foi 

relatado sobre a homenagem do Observatório. 

FONTE BLOG DA PREFEITURA:  https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=66368  

Conselhos Municipais recebem homenagem no 2º Prêmio de Boas Práticas 

Quatro projetos serão premiados e apresentados em solenidade; a iniciativa é do Observatório de Gestão 

Pública de Londrina 

Será realizada, nesta sexta-feira (29), às 19h, no auditório do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) 

Valéria Veronesi, a cerimônia do 2º Prêmio Boas Práticas nos Conselhos Municipais de Londrina. A iniciativa 

visa reconhecer, valorizar e dar visibilidade aos bons projetos que vêm sendo desenvolvidos em Londrina pelos 

conselhos, englobando aspectos como controle social, participação da comunidade, transparência, eficiência e 

promoção da cidadania. A organização é do Observatório de Gestão Pública de Londrina. 

Nesta edição, quatro órgãos serão homenageados e premiados com troféu. São eles, os conselhos municipais 

da Cultura da Paz, dos Direitos do Idoso, de Usuários da Sercomtel e da Cidade. Na solenidade, os 

representantes de cada conselho terão a oportunidade de apresentar seus projetos ao público presente. 

http://circulosemmovimento.org.br/
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=66368
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A premiação faz parte da programação de encerramento da VI Semana Municipal de Transparência, Cidadania 

e Controle Social, que neste ano aborda o tema “Cidadania Plena, o Controle Social e os Conselhos de Políticas 

Públicas”. As atividades tiveram início no dia 25 de novembro. 

A realização da  VI Semana Municipal de Transparência, Cidadania e Controle Social ocorre por meio do 

Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina (CMTCS) e conta com apoio da Prefeitura 

de Londrina, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Valéria 

Veronesi, Observatório de Gestão Pública de Londrina e Marcão Kareca Agência de Comunicação. 

Outras informações podem ser obtidas com o Observatório de Gestão Pública de Londrina pelo telefone (43) 

3324-1414. 

Passamos para o item 2- Acerto da Rifa com SICREDI. Cidinha esta montando a planilha com 

todos os numero vendidos para podermos entregar ao SICREDI os canhotos da rifas vendidas e 

os depósitos bancários das receitas recebidas. 

3- O DIA 17 DEZEMBRO 2° Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência. O Colégio Interativa vai 

patrocinar o transporte com a Vam deles. Assim em todos os eventos a comitiva poderá andar 

junta na Vam do colégio. Conforme ata anterior temos um check list com todas a ações que 

temos que realizar no dia 17. Geder apresentou um post mais sucinto para mobilização das 

pessoas para a passagem da caravana, como é um dia comum de trabalho e comercio, e as 

atividades são muitas, vamos focar os convites para o evento das 18h 

ficou acordado que Luis Galhardi vai de carro, Charleston, Neusa, Geder e talvez a Maria Helena, 

afim de no final da noite (21h) possamos levar nossos convidados para o Retiro Emaus onde 

eles estarão hospedados, um patrocínio da Igreja Católica, conseguido pela nossa conselheira 

Neusa Napo. O Almoço está sendo negociado pela Cidinha, que também está responsável por 
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contratar a produção do bolo, com as logos da Marcha, do COMPAZ e do Pazeando. Assim sem 

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

 

 

 

 

 

 


