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Ata467_03_marco_2021_compaz 

No dia 03 de março 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. A reunião foi gravada na integra e está no link. 
https://www.youtube.com/watch?v=neDOCugo2cM&feature=youtu.be  

PAUTA 

✓ 1- Receberemos o Rodrigo da Empresa Macroplan que vai falar sobre o Masterplan de 

Londrina (planejamento estratégico) e como estão atuando no levantamento dos dados      

OBS: quem puder dar uma olhada no nosso planejamento seria bom caso desejem no dia fazer 

perguntas para nosso convidado e estar ciente de nossos planos 

PLANEJAMENTO este neste link https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-

4l9J_ghFVg3utMMmwuX0pmJFV3LVN7VeS8lpTIWps/edit#gid=0  

 

 

Estavam presentes à reunião: 

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   
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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. Shirley Brito CME Conselho da Mulher Empresária da ACIL shirleysbrito@hotmail.com 43.99631-0359 

Rodrigo nos explicou como estão fazendo o levantamento para o plano estratégico, falou dos 

projetos, e da governança posterior ao plano e da minuta da lei para que a continuidade e 

governança sejam “garantidas” ao longo do tempo. Indicou os lugares e o momento em que 

poderemos participar levando nossas expectativas em relação ao nosso (da cidade) tema 

Educar para Cultura de Paz. Falou do concurso de reações e desenhos que farão a conexão 

estes anos com o Livro Londrina Pazeando 2021. 
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“Em 2040, a Londrina que queremos é – LONDRINA 
CIDADE DA PAZ” 
                              Como estou contribuindo para isto? 
A Prefeitura Municipal de Londrina, através de uma 
licitação pública, contratou a Macroplan Prospectiva, 
Estratégia & 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 melhorar, 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 estratégias para ouvir os 
cidadãos de Londrina, o grupo gestor do planejamento 
pretende 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 desenhos 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 grande 
seleção da Macroplan, poderá sim participar como 
todos os anos do Livro Pazeando, logicamente, desde 
que esteja relacionado 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 de um professor das Universidades e Faculdades que 
são membros do NEP -Núcleo de Estudos para Paz de 
Londrina.  
 

 Assim sem mais nada a tratar esta ata foi escrita e publicada na internet.  


