Ata431_01_maio_2020_compaz
No dia 01 de maio de 2020 iniciou-se as 9h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de
Cultura de Paz via teleconferência pelo link do Hangouts Meet, em Londrina Pr, pois estamos
em Pandemia do Corona Vírus.

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), Maria Aparecida Prandini
Pereira ( Nós do Poder Rosa), Mariza Cornélio ( Poder Rosa), Neuza Maria Rodrigues Napo
(Caritas Católicos), Carla Cordeiro (Secretaria Municipal de Educação), Shirley Brito (CME
Conselho da Mulher Empresária da ACIL), Bruno Leão (Estudante de Jornalismo da Unopar),
Charleston Luis da Silva (Secretaria Municipal de Educação).
Reunião Administrativa do COMPAZ
DATA: 01 de maio 2020 SEXTA
HORA: das 9 às 10h
PAUTA:
1- avaliação das nossas videoconferências
2- nosso planejamento na planilha no google doc. esperando vocês preencherem
3- resposta da Câmara da Lei transferindo COMPAZ para Secretaria de Educação
4- pré-planos de atividades para este ano ainda
5- Está rolando os 20 anos Pazeando – convidem as pessoas para entrarem no grupo que só
de envio de notícias e história do movimento (não grupo de diálogo)
Este link é para você entrar no grupo e também convidar outras pessoas !
https://chat.whatsapp.com/JIBmJxQTDrq9m617rMw4fn
6-Outros assunto (tudo em uma hora)
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Iniciamos com o item 1- avaliação das nossas videoconferências. Fizemos 2 teleconferências e
avaliamos que foi um grade sucesso, com número imenso de “lives” e links de palestras, reuniões
virtuais conseguimos reunir uma media de 20 pessoas nos dois eventos. Mas que isso pessoas
ligadas ao trabalho em prol da cultura de paz e a justiça restaurativa, e as falas dos convidados
e os comentários das pessoas que participaram foram bastante inspiradores. Além de gravarmos
os eventos que ainda continuam repercutindo por todo país. Assim vamos seguir este caminho
por enquanto. Luis Claudio falou das dificuldades de agendar pois as pessoas em quarentena
estão bastante ocupadas com muitas atividades e trabalhos em casa ( home office). Uma lista
de convidados foi realizado e sugeridas durante a reuniões a saber:
22 abril 1 - Nei Alberto Salles
veja vídeo https://www.youtube.com/watch?v=QJd7NBWg91A&t=1s
29 abril 2 - Leoberto Brancher/Afonso Armando Konzen,
Veja o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=9rwwgngObno
06 maio
3 - Fátima Aparecida Ribeiro (São Jose dos Campos SP)
13/maio
4 - Paulo Moratelli (J.R)
20/maio
5 - Regina Perez
27/maio
6 - Nilza (JR Maringá)
03/junho
7- Lia Diskin
10/junho
8 - Carla Cordeiro (Secretaria Educação de Londrina)
17/junho
9 - Cultura de Paz e Diálogo Inter Religioso (Faustino Teixeira)

Passamos para o item 2- nosso planejamento na planilha no google doc. esperando vocês
preencherem. Os conselheiros reafirmaram o compromisso de trabalhar neste planejamento.
Passamos para o item 3- resposta da Câmara da Lei transferindo COMPAZ para Secretaria de
Educação, Luis Claudio relatou que o presidente da Câmara, Nantes informou que vão iniciar
votações virtuais na câmara municipal e em breve vão votar nosso projeto de transferência. A
ACIL e Câmara ligou durante a semana para saber se iramos fazer o lançamento da campanha
arma não é brinquedo. Devido a pandemia vamos deixar mais para frente o lançamento este
anos desta campanha. Charleston e Luis forma antes do comercio de Londrina fechar e visitaram
já 25 lojas, como temos prazo a até junho para protocolar na prefeitura os pedidos das lojas para
renovarem os selos e a entrega é em novembro, então está uma ação que poderemos cumprir
este ano ainda. Passamos para o item. 4- pré-planos de atividades para este ano ainda.
Devemos focar na pré-conferência e na conferência ainda este ano, assim que as reuniões forem
autorizadas pelas autoridades de saúde. O Livro ainda vamos ter que esperar as aulas
retornarem e avaliar com os gestores a possibilidade da entrega dos textos e desenhos que vão
compor o livro Londrina Pazeando 2020. 5- Está rolando os 20 anos Pazeando – convidem as
pessoas para entrarem no grupo que só de envio de notícias e história do movimento (não grupo
de diálogo) Este link é para você entrar no grupo e também convidar outras pessoas !
https://chat.whatsapp.com/JIBmJxQTDrq9m617rMw4fn

6-Outros assunto (tudo em uma hora). O
evento Embaixadores da Paz ainda não
sabemos se poderemos realizar ainda este
anos. Assim sem mais nada a tratar a reunião
foi encerrada e esta ata publicada na internet.
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