Ata416_15_janeiro_2020_compaz
No dia 15 de janeiro de 2020 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), Gustavo Marconi (Clube Aventureiros do Amanhecer), Lilian
Azevedo Miranda (Sindicato Rural Patronal), Maria Aparecida Prandini Pereira ( Nós do Poder
Rosa), Claudines Schincariol Perozin (Secretaria Municipal de Assistência Social), Maria Helena
Schwartz (HU/ Universidade Estadual de Londrina UEL), Mariza Cornélio ( Poder Rosa), Queila
Maria Lautenschlager Spoladore (SEMA Secretaria de Meio Ambiente), Eliana Cristina Scheuer
(Sindicato Rural Patronal de Londrina), Geder Harami (Secretaria de Saúde),
Osvaldo Santos JR ( Govenador do Rotary), Vera Lucia Gracindo (Rotary Cinquentenário Ouro
Verde), Elvira Lopes Nascimento (Rotary Cinquentenário Ouro Verde).

PAUTA:
1-Café da manhã (das 8 às 9 horas)
2-Convidado - o Governador do Rotary.
3-Reunião da Comissão da Conferência 2020 - Processo de transferência do COMPAZ
4-Evento do GDI no dia 18/janeiro na Concha
5- 9° Embaixadores de Paz 2020
EVENTO NO FACE https://www.facebook.com/events/509563259901752/
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Convidado - o Governador do Rotary o s.r. Osvaldo Santos JR e Vera Lucia Gracindo, Elvira
Lopes Nascimento. A presidente do COMPAZ Cidinha deu as boas vindas a todos e todas,
desejando um bom ano de 2020. Em seguida Luis Claudio apresentou um vídeo de 9 minutos
produzido pelo “Gugu” https://www.youtube.com/watch?v=r8zVXGHFOMs&feature=emb_title um dos
nossos embaixadores mirim que esteve na inauguração do Totem da Paz em 28 de agosto de
2019, e que conta, através das falas da Secretaria Municipal de Educação, Vereador Amauri, a
Juíza Zilda e outros entrevistado, alguns princípios básicos de nosso Movimento pela Paz e NãoViolência - Educação para Paz.
Também foi esclarecido qual é a
composição do COMPAZ, e
relatado que dos 13 grupos de
Rotary que tem em Londrina,
varias pessoas do Rotary
sempre
participarem
das
atividades
do
COMPAZ
inclusive como membros do
conselho. Também foi relatado
em linhas gerais as ações do
conselho e do conselho. A Vera
e sugeriu ao conselho criar um
2

concurso de oratória no futuro. Sr Osmar disse que dentro da trajetória das decisões o Rotary
poderia adotar este tema. O Rotary foi convidado para participar da próxima “pré” e conferência
do COMPAZ em abril de maio de 2020.
Após a saída dos Rotarianos a reunião continuou e passamos para o item 3- Reunião da
Comissão da Conferência 2020 - Processo de transferência do COMPAZ. Cidinha relatou que
entrou em contato com Tadeu chefe de Gabinete do Prefeito, que disse que foi protocolado no
SEI nº 19.022.134469/2019-30 e encaminhamos para a Diretoria de Orçamento. Necessitamos
que o decreto seja encaminhado no início das atividades da câmara municipal, afim que poder
seguirmos nosso cronograma da 7° Conferência Municipal. Luis Claudio cobrou a reunião da
comissão da conferência, pois abril está próximo agora, e os documentos devem ser atualizados,
afim de serem publicados na internet no link http://londrinapazeando.org.br/conferencia/
Comissão Organizadora da 7ª Conferência Municipal de Cultura de Paz.
1. Maria Aparecida Prandini Pereira 99919-600 ONG Nós do Poder Rosa
cidinhaprandinipereira@gmail.com
2. Charleston Luiz da Silva da Secretaria Municipal de Cultura 99995-8939
mestrediz@hotmail.com
3. Silvia Liberatori (Portal da Luz) 99915-9339 secretaria@conrerp2.org.br
4. Drª Rejane Aragão 99615-0033 rejane.aragao@yahoo.com.br , e Dr. Paulo Magno
9.9991-6872 e Drª Fabíola Larissa Mattozo 99931-7660, todos da OAB.
5. Neuza Maria Rodrigues Napo (Católicos) 99119-5262 neusanapo@gmail.com
6. Carla Cordeiro (Secretaria Educação) edu.projetos@londrina.pr.gov.br ;
carlafpcordeiro@gmail.com

Passamos para o item 4- Evento do GDI no dia 18/janeiro na Concha. Silvia vai representar o
COMPAZ utilizando os 3 minutos da fala. Luis Claudio levará as caixas de som e microfones,
os tripés e filmadora. Também tem intenção de transmitir ao vivo pela You Tube.
Passamos para o item 5- Embaixadores de Paz 2020. Este ano vamos altear o formato do 9º
Embaixadores de Paz. Sendo que vamos aplicar a oficina de empreendedorismo em prol da
paz por 2 horas. Faremos 10 círculos com 10 facilitadores e colocamos os alunos, e os
professores juntos na atividade. Depois fazemos o lanche, o juramento, a entrega dos prêmios
e o final. Ficou acertado o Iate Club de Londrina
MODO OFICINA: Trilha da paz é também uma oficina de Empreendedorismo em Prol da
Cultura de Paz, que se interconecta com o Dado de Cultura de Paz (Manifesto 2000 da
ONU/Unesco)
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Modelagem oficina (total 2 horas)
1-) Vídeo com algumas reportagens dos 19 anos do Movimento pela Paz 20” (vinte minutos).
veja a playlist vídeos ( vamos utilizar o vídeo do Gugu – Inauguração do Totem da Paz)
2-) Jogo TRILHA DA PAZ – Manifesto 2000 ONU/UNESCO 20” (vinte minutos)
3-) Intervalo antes do Circulou 15” (quinze minutos)
4-) Círculo de Construção de Cultura de Paz 45” (quarenta e cinco minutos) , que será o
desfecho ouvindo um a um dos jovens que participarem da oficina, com a utilização do objeto
da palavra.

Passamos para um item levando durante a reunião que é sobre o formato da vinda do Mario
Sergio Cortella. Uma reunião, em 10/janeiro/2020, da Equipe organizadora da vinda do Mario
Sérgio Cortella em 25/set/2020 dentro da programação da 20° Semana Municipal da Paz, e que
terá renda financeira revertida para o Londrina Pazeando. Estamos contando com a ajuda da
ACIL para organização do evento, que tem sempre sido parceira na construção de uma Cultura
de Paz em nossa Cidade. Luis Claudio relatou aos membros do COMPAZ que o evento será no
Marista que tem capacidade para 911 pessoas, e que todas as pessoas deverão pagar R$ 100,00
para entrar, e os associados da ACIL poderão ter um desconto. Teremos farias despesa com a
organização, e incluído nas despesas vamos produzir e alavancar uma campanha dos 20 anos
do Pazeando.
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Tadeu da Promidia, Francisco, Nei, Galhardi, Fernando, Barbara e Claudia. Assim sem mais
nada a tratar a reunião foi encerrada e esta ata publicada na internet.
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