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No dia 18 de março de 2020 iniciou-se as 8h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de
Cultura de Paz via teleconferência pelo link

Estavam presentes à reunião: Luis Claudio Galhardi (Londrina Pazeando), Lilian Azevedo
Miranda (Sindicato Rural Patronal), Neuza Maria Rodrigues Napo (Caritas Católicos). Devido a
pandemia no Mundo e no Brasil todas as atividades presenciais do conselho estão suspensas
até que as autoridades modifiquem as orientações sobre reuniões e as pessoas saírem de casa.
Assim decidimos que as próximas reuniões serão por videoconferência e o print da tela do vídeo
conferência a nossa lista de assinaturas, ratificando nossa reunião. Luis Claudio apresentou a
planilha de planejamento segue o método de planejamento 5w. A Comissão Organizadora da 7ª
Conferência selecionou 5 EIXOS dentre as 32 atividades realizadas anualmente pelo movimento
pela paz e conselho. A planilha está no google doc. (link) e é acessível a todos que tiverem o
link. Assim não passem o link aleatoriamente uma vez que qualquer pessoa pode editar (por
exemplo: pode “apagar tudo” que já tenhamos registrado lá e assim perdemos nosso trabalho).
Também não mexer na estrutura da planilha (apagar colunas-não) ... acrescentar novas linha é
possível caso as ideias “brotem”. Na dúvida liguem ou passem um whats. Luis Claudio e Cidinha
estiveram conversando com o presidente da Câmara Municipal (17) sobre a aprovação da PL
que transfere o COMPAZ da Secretaria de Defesa Social para Educação. O Prazo para comissão
jurídica dar parecer é até dia 29/marco. Entretanto mesmo que a Câmara tramite e aprove a PL,
devido a pandemia, necessariamente termos que transferir a pré-conferência e a conferência. A
proposta então é que trabalhemos no planejamento dos 5 eixos robustecendo o documento da
conferência. Também nas próximas reunião podemos ir pensando em realizar uma préconferência virtual como uma previa da pré-conferência presencial. Ideia a ser amadurecida em
próximas reuniões. Como uma forma de continuarmos mobilizados em tempos de pandemia
contribuído com a saúde mental de todos e planejando nosso futuro em um presente, que a
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princípio abre “tempo” para este trabalho de pensar e sonhar com dias melhores. Assim sem
mais nada a tratar a reunião foi encerrada e esta ata publicada na internet.
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