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Ata420_12_fevereiro_2020_compaz 

No dia 12 de fevereiro 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: Luis Claudio Galhardi (Londrina Pazeando),  

Gustavo Marconi (Clube Aventureiros do Amanhecer),  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),  Queila Maria 

Lautenschlager Spoladore (SEMA Secretaria de Meio Ambiente),  Neuza Maria Rodrigues Napo 

(Caritas Católicos) Almir Moreira Junior (Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres)  Carlos 

Eduardo Boni (Proex UEL). A Presidente Cidinha deu as boas-vindas e propôs a pauta da reunião 

que foi aprovada por todos os presentes. 

 
PAUTA: 

1- Estudo JR Justiça Restaurativa 

2-Reunião da Comissão da Conferência 2020 

3- Processo de transferência do COMPAZ 

4- 9° Embaixadores de Paz 2020 

5- Evento em 08 março - Dia Internacional da Mulher e Final da 2° Marcha Mundial 

6- Outros Assuntos 

Assim iniciamos com o Estudo JR Justiça Restaurativa. Pensando sobre Relacionamentos 
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Saudáveis nas Escolas ... VAMOS FALAR SOBRE PODER. O poder saudável em nossas 

próprias vidas é uma necessidade humana fundamental. Conforme foi observado nos 

pressupostos básicos, o self verdadeiro, ou eu verdadeiro, é bom, sábio e poderoso. O poder 

pessoal direcionado pelo eu verdadeiro é poder saudável; ele não opera às custas de outra 

pessoa. Se nós conseguirmos ajudar os outros a se conectarem com seu eu essencial, eles terão 

menos probabilidade de tentar acessar o poder de maneiras nocivas. VEJA AS PLATAFORMAS 

http://londrinapazeando.org.br/?s=plataformas **veja no fim desta ata mensagem do Leoberto 

 

Passamos para o item 2-Reunião da Comissão da Conferência 2020, ficou agendado com a 

conselheira Carla Cordeiro e gestora da Secretaria Municipal de Educação uma reunião na 

secretaria para o dia 03/março/20 ás 9h da comissão. Passamos para o item  3- Processo de 

transferência do COMPAZ, Luis Claudio e Cidinha tiveram uma reunião com o Chefe de Gabinete 

Tadeu, Telma da Secretaria de Governo e Darling do Planejamento onde foi tratado sobre o 

tramite do processo de transferência do COMPAZ. Processo iniciado em 21/nov/2018 

 

Neste momento do tramite foi levantado pelo Planejamento da Prefeitura que não é possível 

criar um Fundo Municipal da Cultura de Paz. Assim negociamos suprimir este artigo e continuar 

o processo de transferência. Também foi solicitado uma justificativa mais detalhada. Assim a 

Dra. Rejane Aragão redigiu o pensamento dos conselheiros e lemos durante a reunião e todos 

aprovaram com unanimidade o texto com muitos elogias a Rejane por ter sido bem clara as 

nossas propostas. Que colocamos aqui nesta ata. 

JUSTIFICATIVA: O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE PAZ do Município de Londrina/PR, 
(COMPAZ/LD), criado pela Lei n.º 10.388/2007, entendeu através de seus membros que existe a 

http://londrinapazeando.org.br/?s=plataformas
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necessidade de alteração de sua legislação vigente, sendo que o COMPAZ/LD, deveria estar vinculado a 
Secretaria Municipal de Educação, por entender ser a mais próxima das ações que atualmente o Conselho 
desenvolve, pois as temáticas estão interligadas. 
Verificou-se também a necessidade de outras alterações, inclusive no que se refere a composição deste 
Conselho, com indicações que Entidades e representações que realmente estejam vinculadas com o tema 
e sejam parceiras na empreitada pela Paz.  

Vale ressaltar que a ONU definiu cultura de paz na Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de 
Paz, em 13 de setembro de 1999, da seguinte maneira: 

“Uma Cultura de Paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida 
baseados: No respeito à vida, no fim da violência e na promoção e prática da não-violência por meio da 
educação, do diálogo e da cooperação; No pleno respeito aos princípios de soberania, integridade territorial 
e independência política dos Estados e de não ingerência nos assuntos que são, essencialmente, de 
jurisdição interna dos Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e o direito internacional; 
No pleno respeito e na promoção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais; No compromisso 
com a solução pacífica dos conflitos; Nos esforços para satisfazer as necessidades de desenvolvimento e 
proteção do meio-ambiente para as gerações presente e futuras; No respeito e promoção do direito ao 
desenvolvimento; No respeito e fomento à igualdade de direitos e oportunidades de mulheres e homens; No 
respeito e fomento ao direito de todas as pessoas à liberdade de expressão, opinião e informação; Na 
adesão aos princípios de liberdade, justiça, democracia, tolerância, solidariedade, cooperação, pluralismo, 
diversidade cultural, diálogo e entendimento em todos os níveis da sociedade e entre as nações; e animados 
por uma atmosfera nacional e internacional que favoreça a paz” (ONU:2004). 

Sendo assim, Londrina através do Conselho Municipal de Cultura da Paz, tem tido destaque em suas ações 
em busca de multiplicadores na área de Educação para Cultura da Paz. 

Nos últimos anos, a violência tem sido experimentada também como um problema educacional e um dos 
caminhos para a superação dessa problemática é investir na educação baseada na não-violência, que ainda 
é um tema pouco popularizado no Brasil.  

A educação para a paz constitui-se num conceito abrangente, abrigando as mais diversas experiências, 
tanto na educação formal como na não-formal, mas que tem em comum o objetivo de criar referenciais não-
violentos; fortalecer conexões comunitárias e renovar a esperança; formar consenso para a paz, enquanto 
uma construção coletiva; fortalecer pessoas para serem ativistas de não-violência; lutar contra as 
desigualdades sociais; abolir preconceitos e estereótipos; instrumentalizar a resolução não-violenta de 
conflitos; diminuir o potencial de agressão; criar aversão à violência, com atitudes antimilitaristas e rejeição 
da violência. 

Muito da exaltação da violência do mundo atual, conforme a cientista política Hanna Arendt, provém da 
degradação da ação política e cidadã. A promoção e desenvolvimento da ação geradora do novo e da 
cidadania apresentam-se como uma alternativa para diminuir a violência que surge na falta de uma 
participação social mais ativa. As experiências educativas que têm obtido um resultado mais eficaz nas 
alternativas à violência são exatamente as que estão conseguindo criar espaço de ação política em seu 
próprio seio, aproveitando a receptividade que os jovens têm demonstrado nas iniciativas que promovem a 
cidadania e o protagonismo infanto-juvenil. 

Multiplicar o número de educadores comprometidos com a educação para a paz, para assegurar grupos de 
jovens comprometidos com a não-violência, revela-se como uma alternativa para a busca de solução para 
o complexo problema da violência no meio escolar. Não basta estigmatizar a violência: é preciso 
potencializar os esforços de paz e de mudança presentes nas pessoas. 

De acordo com a agenda 39 por uma Cultura da Paz em Londrina, uma de suas ações é de propor que a 
educação para a paz permeie o currículo das escolas em todos os níveis de ensino; 

As questões relativas à violência no meio escolar são ainda pouco conhecidas e abrangem um vasto 
complexo de causas e variáveis, exigindo um aparelho sistemático de reflexão e estudo e o desprendimento 
do viés emocional que geralmente acompanha o debate sobre o tema. 

As respostas em relação à violência no meio escolar terão alcance reduzido enquanto permanecerem 
restritas as medidas de contenção da violência. 
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Para superá-la, é preciso colocar-se a partir de um outro ângulo e posicionamento: a não-violência, 
entendida não apenas como negação (ausência) da violência, mas em sua concepção propositiva de justiça 
e solidariedade. 

Desta maneira entende-se ser necessário desenvolver a educação para a paz como caminho de superação 
da violência, em diversos ambientes, mas principalmente no meio escolar. 

Para a superação da violência no meio escolar, é preciso diminuir o potencial criador de violência da escola 
e transformá-la num núcleo e centro promotor de paz, aperfeiçoando seu potencial gerador de não-violência 
e relações solidárias e cidadãs. 

Daí a importância de, num programa de prevenção à violência no meio escolar, oportunizar o aprimoramento 
das relações humanas na comunidade escolar como referência básica e vislumbrar uma nova compreensão 
de currículo que, como conjunto de vivências e experiências realizadas na escola, visa o estabelecimento 
de relações humanas profundas e o aprendizado de formas de resolução não-violenta de conflitos. 

Em Londrina, tem se vivenciado os círculos de Paz que estão sendo realizados nas escolas municipais. 

Muito da exaltação da violência no mundo atual, conforme Hannah Arendt, provêm da degradação da ação 
política e cidadã. A promoção e o desenvolvimento da ação geradora do novo e da cidadania apresenta-se 
como uma alternativa de diminuir a violência que surge no vácuo da participação social.` 

Assim, faz-se necessário a alteração imediata da Lei Municipal que cria o COMPAZ/LD, pois a Legislação 
vigente não mais está em consonância com a realidade encontrada e proposta por esse Conselho, sendo 
fundamental ocorrer as adequações e mudanças, para buscar o crescimento e ampliação da Cultura da Paz 
no Município de Londrina. 

Diante dos argumentos acima descritos, o COMPAZ/LD espera ter um parecer favorável dos integrantes 
desse Egrégio Colegiado Municipal. 

Atenciosamente, 

Passamos para o item 4- 9° Embaixadores de Paz 2020. Foi sugerido por Luis Claudio que 

façamos o Abraço pela Paz no Totem da Paz, uma vez que estaremos a 100 metros dele, e só 

necessitamos atravessar a Av para chegarmos lá e antes tiramos uma foto nos letreiros “eu amo 

Londrina” e fazer tudo isto dentro do tempo que temos disponível. Luis Claudio ficou de na quinta 

ver com Carla Cordeiro se é favorável a ideia. A Shirley mãe do Gustavo vai editar um vídeo 

convite feito pelo Gugu convidando as outras crianças. O vídeo terá o convite dele e contara as 

imagens do evento do ano passado. Abaixo texto proposto:  

Texto para Gugu fazer abertura do vídeo dos Embaixadores da Paz  

Olá Galera tudo bem! 

Gostaria de convidar vocês para participarem do 9º Embaixadores da Paz 2020 

São nove anos 

Vai ser demais 

Vai ser no Iate Clube na beira do Lago Igapó 

Você sabe o que os Embaixadores da Paz fazem? 

Eles convidam os amigos da escola para participarem da construção da cultura de paz e não-

violência no Mundo. Como vamos salvar o Planeta! E viver melhor ainda mais. 

No encontro o pessoal da COMPAZ, o conselho da paz, da ONG Pazeando, do Clube dos 

Aventureiros, os professores da Secretaria de Educação vão nos dar as dicas ! 

Será muito aprendizado e muita diversão também. 

Afinal temos que aproveitar nossa infância, estudar e nos divertir. 

Vamos ter brincadeiras 
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Vamos fazer o Círculo de Diálogo e Construção de Paz 

Vamos Jogar um Jogo de Tabuleiro e que tem também para celular 

E gente vamos fazer uma excursão até o Totem da Paz e conhecer a Trilha da Paz e la ... 

Um abraço Gigante pela Paz 

Ah e no caminho ainda vamos tirar AQUELA FOTO, NAQUELES letreiros GIGANTES DO “EU 

AMO LONDRINA” 

O ano passado eu tive no evento anterior e recebi minha carteirinha de Embaixador da Paz, e 

agora tenho um blog e estou fazendo meu trabalho DIVERTIDÍSSIMO de Educar para Paz. 

Assim passamos para o item 5- Evento em 08 março - Dia Internacional da Mulher e Final da 
2° Marcha Mundial. Almir passou uma previa da organização da Secretaria Municipal de 
Políticas para Mulheres 

 
Luis Claudio a Cidinha solicitaram uma reunião com a Carla (gestora responsável pelo evento 
neste dia) e se possível com a Secretaria Nádia. Assim a proposta é realizarmos em parceria o 
7º Abraço pela Paz e Não-Violência com a Mulher 2020 e o encerramento em Londrina da 2° 
Marcha Mundial pela Paz e Não-Violência no Mundo e aqui em Londrina. 

6- Outros Assuntos, Gustavo convidou os conselheiros para participarem de programação de 
seu grupo de Escotismos no dia 09 de maio Escotismo em Escolas que provavelmente será na 
Usina do Conhecimento na Zona Norte de Londrina. Também solicitou do COMPAZ uma 
autorização previa para inscrever o conselho em uma da BASES no ARP Acampamento 
Regional do Paraná de Escotismo, onde é esperado mais de 2.000 pessoas e será no Parque 
de Exposição Nei Braga dos dias 15 até 18 de julho de 2020. Previamente o conselho achou 
importante e muito bom o evento, mas precisa saber de mais detalhes das condições solicitadas 
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para que isto ocorra, uma vez que nossa maior dificuldade é assumir permanência continua nos 
vários dias do evento. Então o assunto deverá ser retomado quando isto tiver mais bem definido. 

 

AUDIO DO LEOBERTO: - Bom dia Luis, presente recebido o coração cheio de alegria. Viu muito 

obrigado aí por mim contemplar com essa remessa e fortalece mais ainda minha admiração e meu 

apresso aí por todo seu empenho. Bem o que Deus te abençoe ... quem dera tivesse mais Luis 

Cláudio por aí ... mas que pelo menos a gente possa com o teu exemplo e inspirar em outras cidades 

também se movimentem nesse caminho de libertação da violência... E querido o material aquele do 

dos círculos não tem como eu te disse a reprodução ficou um pouco prejudicada porque a gente 

não achou uma forma ... a gente não tem a liberdade de entregar os arquivos originais né, mas a 

gente não consegue fazer uma multiplicação de escala para distribuir. De todo modo o que que a 

gente tem... A gente tem o material no site e as vídeo aulas é tudo o que a gente pode estar fazendo 

agora.  A gente está fechando ainda um ajuste no site uma série de dificuldades,  aliás o site foi 

instalado de maneira muito precária, o SESI que nos patrocina trocou a empresa terceirizada e até 

agora não conseguiram dar a volta porque isso envolve também o site deles que é Edu Livre que 

também é um maravilhoso site,  sugiro você olhar e fazer divulgação porque ajuda muito a rapaziada 

nós temos aí nessas 2 plataformas com 2 magníficas frentes né que é a educação e a inclusão da 

juventude no mundo do trabalho ... mas o que eu quero te dizer a gente vai definir um modelo de 

cooperação, de protocolo para montar turmas dirigidas na formação com a possibilidade de 

certificação,  então acho que essa combinação que a gente pode vir a facilitar ... é só aguarde um 

pouco que já chegamos lá um abraço obrigado.  

 

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