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Ata465_17_fevereiro_2021_compaz 

No dia 17 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. Registrado no You Tube 

PAUTA 

A Cada 15 dias Curso Virtual de Educação para Paz 

CONFERÊNCIA DO COMPAZ 

*7ª Conferência em Maio de 2021 

*28/abril/ 2021 Pré-conferência (manhã) - Convidar Macroplan? 

*19/maio/2021 Conferência (manhã) -Tambores Ryukyu Matsuri Daiko 

11° Campanha Arma não é Brinquedo (10° Entrega do SELO) em março referente ao ano de 

2020. 

25 de Julho Dia Internacional da Bandeira (No Totem da Paz/ parceria Ciranda)  

 

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),  

Charleston Luis da Silva (Secretaria Municipal de Educação)  

Samanta Vieira (PROEX – UEL) 

PAUTA 

A Cada 15 dias Curso Virtual de Educação para Paz, Luis Claudio expos como será o curso 

virtual e como estão trabalhando para organizar para o segundo semestre o curso presencial.  
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Curso Virtual: Aprender a Educar para a Paz. Instrumental para Capacitação de Educadores 
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em Educação para a Paz. Este Curso Virtual está adaptado para internet, partindo do material 

de um Curso com 52 horas em formato de Oficinas circulares e presenciais de estudo e 

construção de uma compreensão do que é Educar para Paz. Sobre o curso virtual todos os 

detalhes estão no site me  http://londrinapazeando.org.br/curso-virtual-aprender-a-educar-para-a-paz/  

Passamos para o item 7ª Conferência em Maio de 2021 

*28/abril/ 2021 Pré-conferência (manhã) - Convidar Macroplan? 

*19/maio/2021 Conferência (manhã) -Tambores Ryukyu Matsuri Daiko 

Sobre este assunto a presidente da comissão Cidinha relatou que a comissão fez a reunião e 

que surgiu a ideia de convidar a Macroplan para a conferencia. A ideia é fazer das 8 as 10 no 

dia 28 de abril. Expor aos presentes as atividades do conselho e do movimento nos últimos 10 

anos bem como o planejamento que fizemos. E também ouvir da Macroplan como estão 

desenvolvendo o plano estratégico de Londrina e como nossos planos podem contribuir para o 

plano maior da cidade. Ouviremos sugestões e ideias dos presentes. Luis Claudio fará o 

contato. Na conferência apresentamos o relatório da conferência e fazemos a eleição do 

conselho. Luis Claudio disse que o grupo de tambores tem disponibilidade de se apresentar na 

conferência deste ano. Ficou de a comissão verificar com a Pastoral Católica o empréstimo do 

local. Cidinha já fez contato com a Doutora Rejane Aragão para conduzir a eleição na 

conferência dos candidatos ao COMPAZ.  

Site da 7° Conferência http://londrinapazeando.org.br/conferencia/   

Composição do COMPAZ http://londrinapazeando.org.br/wp-

content/uploads/2020/09/2020_09_10_setembro_COMPAZ_para_EDUCACAO_LE_13120_2020.pdf  

 

Passamos para o item - 11° Campanha Arma não é Brinquedo e10° Entrega do SELO em março 

referente ao ano de 2020. Sobre a da 11° entrega do selo Luis e Charleston estão todas as 

quartas visitando os lojistas e lembrando da renovação, bem como visitando outro novos para 

fazer o convite para se juntarem a campanha. Em relação a entrega de 2020, que devido a 

pandemia não foi realizada, o presidente da Câmara Municipal Jaime Tamura afirmou que assim 

que a mesa diretora se reunir vão marar esta agenda que poderá ser em março. Uma entrega 

virtual e depois vamos aos lojistas e entregamos os selos para colocarem em seus 

estabelecimentos. Foi acordado que os conselheiro liguem para os vereadores solicitando o 

agendamento para março, pois como era em novembro, entendemos que não podemos 

(devemos) adiar mais esta entrega. Assim Leozita, Cidinha, Carla e Neusa farão os contatos.  

Passamos para o ultimo item de pauta do dia - 25 de Julho Dia Internacional da Bandeira (No 

Totem da Paz/ parceria Ciranda). Charleston relatou que deixou agendado uma possível parceria 

com a Livraria Cirando para fazer oficina para criança no dia 25 de julho no Igapo/Totem da Paz. 

Talvez convidarem os tambores. Luis Claudio pediu para Leozita pensar se a Festa Lusófona 

poderia ser antecipada de agosto e realizada nesta data. Luis Claudio disse que a TV Tarobá 

quer fazer uma entrevista sobre o decretos presidenciais facilitando o acesso a armas no Brasil. 

https://www.youtube.com/watch?v=L0us8t6JcOE  

Assim sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada e esta ata publicada na internet 
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https://www.youtube.com/watch?v=L0us8t6JcOE

