Ata464_03_fevereiro_2021_compaz
No dia 03 de fevereiro de 2021 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. LOCAL: https://meet.google.com/kwi-xghh-gui?authuser=0
PAUTA
1- Reuniões quinzenais do COMPAZ
2- A Cada 15 dias Curso Virtual de Educação para Paz
3- CONFERÊNCIA DO COMPAZ
*7ª Conferência em Maio de 2021
*28/abril/ 2021 Pré-conferência (manhã)
*19/maio/2021 Conferência (manhã)
4- 18° Noite de Autógrafos (referente 2020)
5- 19° Livro Londrina Pazeando “Em 2040 a Londrina que queremos é - Londrina Cidade da
Paz” - Como estou contribuindo para isto? - (Parceria com Planejamento Estratégico de
Londrina)
6- Campanha Arma não é Brinquedo (10° Entrega do SELO)
7- 21° Semana Municipal da Paz - setembro
8- 13° Abraço no Lago pela Paz http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago/
9- 09/outubro SABADO 8º Manifesto Pela Paz e Pelo Desarmamento Infantil
10- 11° Entrega do SELO arma não é brinquedo novembro
11- 4° Semana da Justiça Restaurativa novembro

Estavam presentes à reunião:
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1. Luis Claudio Galhardi ONG Londrina Pazeando e COMPAZ Conselho Municipal de
Cultura de Paz paz@londrinapazeando.org.br WhatsApp 43.9.9996-1283
2. Silvia Liberatore - Londrina - Conselho Regional de Relações Públicas - SP/PR e Portal
da Luz - Londrina. secretaria@conrerp2.org.br www.midiadepazparana.org.br
editor@midiadepazparana.org.br
3. Charleston Luiz da Silva, representante da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina
no COMPAZ 9.9995 8939 mestrediz@hotmail.com
4. Leozita Baggio Vieira conselheira do COMPAZ representante Bpw Londrina/Associação
de Mulheres de Negócios e Profissionais 996233083 leozita@yahoo.com.br
5. Maria Aparecida Prandini Pereira - Londrina/PR. representando ONG Nós do Poder
Rosa e COMPAZ. cidinhaprandinipereira@gmail.com (43) 999196000
6. Neusa Maria Rodrigues Napo, conselheira do COMPAZ, representante da Caritas
Arquidiocesana de Londrina Paraná 991195262. neusanapo@gmail.com
7. Carla Fernanda Paiva Cordeiro Secretaria Municipal de Educação de Londrina Pr
988162903 carlafpcordeiro@gmail,com.br
8. Daniela Sikorski - Unicesumar / daniela.sikorski@unicesumar.edu.br (43) 999614475 Londrina/Pr
9. Michelle Monteiro UFPR Universidade Federal do Paraná 41 98857 2699
michellepgmonteiro@gmail.com
10. Samanta Vieira - PROEX - UEL. e-mail: samanta@uel.br - (43)98445-1683
11. Claudines Schincariol Perozin Representando Secretaria da Assistencia Social
claudines.perozin@londrina.pr.gov.br 99653 1135
12. Elen Luz do Conselho Tutelar elenluz14@gmail.com 43 99864 4264
Iniciamos a reunião pelo google meet pedindo a todos presentes que se apresentassem para
Michelle. A pauta enviada a todos pelo WhatsApp foi iniciada:
1- Reuniões quinzenais do COMPAZ após 2020 termos realizado todas as quartas reuniões do
COMPAZ via meet convidando sempre uma pessoa que fazia uma palestra e abria depois para
um diálogo, este ano se inicia, e continuam as restrições de reunião presencial. Foi proposto e
provado por todos uma reunião quinzenal.
2- A Cada 15 dias Curso Virtual de Educação para Paz. Luis Claudio, do Londrina Pazeando
apresentou o curso virtual a cada 15 dias com a proposta de início em março, assim uma quarta
com a reunião do COMPAZ e na outra o curso, que terá inscrição e certificado para quem tiver
70 % de frequência. Londrina Pazeando pediu o apoio do conselho para divulgar o curso nas
redes sociais.
Equipe Pedagógica e contatos:
Luis Claudio Galhardi 43.99996-1283 paz@londrinapazeando.org.br
Daniela Sikorski 43.99961-4475 daniela.sikorski@unicesumar.edu.br
Silvia Liberatore 43.99915-9339 secretaria@conrerp2.org.br
Michelle Popenga Geraim Monteiro michellepgmonteiro@gmail.com
- Curso Virtual Aprender a Educar para a Paz. Instrumental para Capacitação de Educadores
em Educação para a Paz. Este Curso Virtual está adaptado para internet com material de um
curso em formato de oficinas circulares e presenciais de estudo e construção de uma
compreensão do que é Educar para Paz.
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3- CONFERÊNCIA DO COMPAZ
*7ª Conferência em Maio de 2021
*28/abril/ 2021 Pré-conferência (manhã)
*19/maio/2021 Conferência (manhã)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-4l9J_ghFVg3utMMmwuX0pmJFV3LVN7VeS8lpTIWps/edit?usp=sharing

A comissão organizadora da 7° conferência 1- Maria Aparecida Prandini Pereira 2-Charleston
Luiz da Silva 4- Claudines Schincariol Perozin 5- Neusa Maria Rodrigues Napo 6-Carla Fernanda
Paiva Cordeiro e 7- Silvia Liberatore e os convidados Drª Rejane Aragão, e Dr. Paulo Magno e
Drª Fabíola Larissa Mattozo, todos da OAB, que assessoram o conselho há anos.
Aprovamos as datas a comissão atualizar os documentos uma vez que iriamos realizar em 2020
mas pela pandemia foi adiada e agora vamos fazer, como tudo ainda está incerto,
presencialmente, mas caso isto não seja possível virtualmente. Constando no edital e
regulamento da conferência esta possibilidade. Poderemos até ter um evento híbrido, ou seja,
alguns presenciais e outros em casa, assim votarmos inclusive gravando a conferência. Abaixo
a publicação no site das datas e os futuros links do edital, regulamento e programação.
http://londrinapazeando.org.br/conferencia/
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4- 18° Noite de Autógrafos (referente 2020). - Luis Claudio relatou que a livrarias Curitiba está
contatada para fazermos mais uma noite de autógrafos, assim o shopping for liberado para isto.
Assim faremos quando for possível (março/abril/maio etc.) Cidinha observou que a livraria
mudou de local dentro do shopping (mas continua no Catuai)
5- 19° Livro Londrina Pazeando “Em 2040 a Londrina que queremos é - Londrina Cidade da Paz”
- Como estou contribuindo para isto? - (Parceria com Planejamento Estratégico de Londrina). A
Prefeitura Municipal de Londrina, através de uma licitação pública, contratou a Macroplan
Prospectiva Estratégica & Gestão s/s Ltda para realizar um Plano Estratégico para a Cidade.
Muitas pessoas serão ouvidas em muitas áreas, a fim de buscar as vocações da cidade. Como
poderemos melhorarmos ainda mais, as coisas boas que já desfrutamos, e arrumar aquilo que
não vai indo tão bem. Serão 20 anos de trabalho de todos nós, pois a meta do planejamento é
Londrina para 2040. Entre as várias estratégia para ouvir os cidadãos de Londrina o grupo gestor
do planejamento, pretender fazer um concurso de redações e desenhos, convidando alunos, pais
e professores para falarem o que pensam e o que desejam para nossa cidade. Como já
realizamos há 18 anos a publicação do Livro Pazeando, e a cidade vai estar “fervilhando de
ideias boas” vamos somar nesta proposta e retirar deste momento os nossos textos e desenho
do Livro Pazeando deste ano. Seguiremos como sempre conforme nosso regulamento (abaixo)
para selecionar os alunos, pais, professores e escolas. Os nossos textos não precisam ser
inéditos, ou seja, se a escola selecionar um que já tenha se inscrito nesta grade seleção da
Macroplan, poderá sim participar como todos os anos do Livro Pazeando, logicamente, desde
que esteja relacionando com o tema “Paz” e ou Cultura de Paz para Londrina, bem como número
de linhas e outros detalhes que constam deste regulamento. *Também este ano aceitaremos um
texto de um aluno e um professor das Universidades e Faculdades que são membros (que
concordarem) do NEP - Núcleo de Estudos para Paz de Londrina.
6- Campanha Arma não é Brinquedo (10° Entrega do SELO está agendada para 25/fev) Luis
Claudio disse que ligou para presidenta da Câmara Municipal Jairo Tamura solicitando
confirmação, ou não do evento presencial. Ainda não sabemos se pela pandemia o evento será
possível. Outros vereadores também serão contatados afim estudar formas alternativas para
entrega do SELO ainda do ano de 2020.
7- 21° Semana Municipal da Paz - setembro - Vamos tratar deste assunto em outras reuniões.
8- 13° Abraço no Lago pela Paz http://londrinapazeando.org.br/abraco-no-lago/ . Certamente faremos o
Abraço no Lago Virtual. Decidiremos ainda se poderemos fazer até setembro o abraço
presencial. Caso possamos fazer o presencial faremos os 2. O virtual será na plataforma e mais
a transmissão ao vivo do evento, onde pegaremos os depoimentos das pessoas que estarão lá
participando e mais algumas pessoas de fora de Londrina que se somarão a nossa festa pela
paz. No site já está programado este evento.
9- 09/outubro SABADO 8º Manifesto Pela Paz e Pelo Desarmamento Infantil - Vamos tratar deste
assunto em outras reuniões.
10- 11° Entrega do SELO arma não é brinquedo novembro - Charleston e Luis já iniciaram as
visitas às lojas que tem que renovar o SELO este ano e a adesão tem sido muito boa. Em
breve protocolaremos na Prefeitura os pedidos de SELO. Sobre este assunto Luis Claudio ligou
para o Dep Tercilio Turini cobrando a discussão e possível aprovação da Lei Estadual que
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proíba a venda de armas de brinquedo no Paraná. A Elen Luz tem uma reunião com o
Deputado no dia 18/fevereiro e verá com os assessores dele a possibilidade ampliar a reunião
com a participação de Luis Claudio e Cidinha nesta reunião.
11- 4° Semana da Justiça Restaurativa novembro - Vamos tratar deste assunto em outras
reuniões.
Assim sem mais nada a tratar e o adiantado da hora a reunião foi encerrada e esta ata será
publicada na internet.
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