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Ata463_02_dezembro_2020_compaz 

No dia 02 de dezembro de 2020 iniciou-se as 9h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de 

Cultura de Paz via teleconferência pelo link do Google Meet, em Londrina Pr, pois estamos em 

Pandemia do Corona Vírus.  

 

Estavam presentes à reunião: Leozita Baggio Vieira (BPW Londrina A. Mulheres de Negócios e 

Profissionais), Luis Claudio Galhardi (Londrina Pazeando), Maria Aparecida Prandini Pereira ( 

Nós do Poder Rosa), Neuza Maria Rodrigues Napo (Caritas Católicos), Charleston Luis da Silva 

(Secretaria Municipal de Educação), Daniela Sikorski (Unicesumar Londrina). 

Fica registrado nesta ata que realizamos um círculo de construção de paz restaurativo e de 

celebração. 

Círculo de Relacionamento e Planejamento 02/dezembro/2020  

Quarta, início às 09:00hs 

FACILITADOR: Luis Claudio Galhardi 

PARTICIPANTES: Os conselheiros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz 

LOCAL: Google Meet VIRTUAL  https://meet.google.com/zob-ugku-nwf  

DATA: 02/dezembro/2020 QUARTA 

HORA: das 09:00 às 10:30hs 

  

OBJETIVO: Empregar a metodologia circular, instrumental da Justiça Restaurativa para 

“CELEBAR” as conquistas do grupo em 2020 e fortalecer relacionamento, uma vez que são 

conselheiros do COMPAZ, ou seja membros de um grupo de trabalho, e ainda como estamos 

começando o ano de 2021 com tantas conquistas acumuladas, vamos “PLANEJAR” o nosso 
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novo ano, com ações que venham a fortalecer o nosso Movimento pela Paz e Não-Violência, na 

cidade e no pais. 

 

OBJETO DA PALAVRA: MICROFONE VIRTUAL 

 

CENTRO:  Cada uma envie uma imagem (foto) de um objeto que representou muito para você 

este ano de 2020 (enviar antes da reunião para Luis montar um círculo com as fotos – até 01/dez 

terça 18horas)  

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS: Computador de preferência ao celular! 

Boas-vindas  

Apresentação do procedimento, explicar o objeto da palavra, não vamos abordar os conflitos 

inicialmente, cada um fala ou pode passar a vez. Este círculo tem objetivo de  “CELEBAR” as 

conquistas do grupo em 2020 e fortalecer relacionamento, uma vez que são conselheiros do 

COMPAZ, ou seja membros de um grupo de trabalho, e ainda como estamos começando o ano 

de 2021 em breve, e  com tantas conquistas acumuladas, vamos “PLANEJAR” o nosso novo 

ano, com ações que venham a fortalecer o nosso Movimento pela Paz e Não-Violência, na cidade 

e no pais. Já estamos no sexto ano da parceria e conexão com J.R. Justiça Restaurativa em 

Londrina. Novas pessoas se entusiasmaram, com esta nova frente e novo olhar, e se somaram 

com nosso sonho de Construção de uma Cultura de Paz. Explicar sobre o centro e os objetos 

que trouxeram, no círculo virtual.  

Sobre a celebração e o planejamento foi realizado de forma espontânea por cada conselheiro, e 

como não foi uma reunião administrativa mas um circulo de justiça restaurativa não listaremos 

em ata o que conversamos. Todas as ações está no site londrina pazeando e constarão do 

relatório anual do movimento em http://londrinapazeando.org.br/336/  

Assim para manter um registro da reunião realizamos esta ata que será publicada na internet.  
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