Ata425_25_março_2020_compaz
No dia 25 de março de 2020 iniciou-se as 9h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de
Cultura de Paz via teleconferência pelo link do Zoom, em Londrina Pr, pois estamos em
Pandemia do Corona Vírus. Segue abaixo na ata como foi realizada a convocação:
CONVOCAÇÃO: Bom dia Conselheiros do COMPAZ.
Participo em outros grupos que estão se reunindo por videoconferência. No caso do nosso grupo - Fórum
Desenvolve estamos seguindo com nosso estudo de 2020.
Proponho nesta próxima quarta que nossa reunião seja por ZOOM.
Assim, quem quiser participar, e que ainda não tem aplicativo, pode baixar no CELULAR e ou também no
COMPUTADOR. Na quarta enviarei o link para acessarem a reunião.
✓
✓
✓
✓

DATA: 25 de março 2020
HORA: das 9h às 10h
LOCAL: internet (link será enviado no grupo de WhatsApp do COMPAZ)
PAUTA: 1- conversar sobre momento atual de pandemia 2-planejamento do compaz (planilha em
anexo) METODO: objeto da palavra virtual.

OBS: 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 abaixo) 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.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-4l9J_ghFVg3utMMmwuX0pmJFV3LVN7VeS8lpTIWps/edit?usp=sharing

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
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(Sindicato Rural Patronal), Maria Aparecida Prandini Pereira ( Nós do Poder Rosa), Neuza Maria
Rodrigues Napo (Caritas Católicos).
Conversamos sobre o momento de Pandemia e a necessidade de divulgarmos “também” Boas
Notícias. Assim Silvia convidou todos a enviarem pauta para nosso site totalmente remodelado.
Enviar para o E-mail editor@midiadepazparana.org.br

Luis Claudio chamou a todos para escrever no planejamento do COMPAZ neste momento de
quarentena (google.doc) . Assim quando for autorizado as reuniões presencias, podemos juntos
repassarmos o documento de planejamento e levá-lo para nossa pré-conferência, a ser
reagendada conforme resolução das atividades sociais. Assim sem mais nada a tratar nos dia
de hoje a reunião foi encerrada.
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