Ata471_14_abril_2021_compaz
No dia 14 de abril 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.
PAUTA
1. MacroPlan faz oficina de trabalho com COMPAZ
2. Pré-conferência dia 28/abril divulgação e inscrições de delegados
3. Livro Londrina Pazeando - Filhos, Sobrinhos, Pais para fazerem redações

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. Maria Aparecida Prandini Pereira - Londrina/PR. representando ONG Nós do Poder
Rosa e COMPAZ. cidinhaprandinipereira@gmail.com (43) 999196000
5. Neusa Maria Rodrigues Napo, conselheira do COMPAZ, representante da Caritas
Arquidiocesana de Londrina Paraná 991195262. neusanapo@gmail.com
6. Gustavo Marconi - Escoteiros do Ar saearorion352pr@gmail.com
7. Michelle Monteiro UFPR Universidade Federal do Paraná 41 98857 2699
michellepgmonteiro@gmail.com
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8. Leozita Baggio Vieira conselheira do COMPAZ representante Bpw Londrina/Associação
de Mulheres de Negócios e Profissionais 996233083 leozita@yahoo.com.br
9. Geder Harami Secretaria Municipal de Saúde de Londrina gederhh@gmail.com
43999592426
10. Shirley Brito CME Conselho da Mulher Empresária da ACIL shirleysbrito@hotmail.com
43.99631-0359
11. Leonizia da Luz Pedroso de Mattos - Clube Aventureiros do Amanhecer 99942 3174
mattosvida@gmail.com
12. Carla Fernanda Paiva Cordeiro Secretaria Municipal de Educação de Londrina Pr 43
988162903 carlafpcordeiro@gmail,com.br
13. Daniela Sikorski - Unicesumar / daniela.sikorski@unicesumar.edu.br / (43) 999614475 Londrina/Pr
Iniciamos com o item 1- MacroPlan faz oficina de trabalho com COMPAZ.

Foi publicado hoje no BLOG DA PREFEITURA https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=96175
O processo de elaboração do MasterPlan Londrina 2040 abriu a possibilidade de realizarmos oficinas
de trabalho com a empresa Macroplan para contribuirmos com o futuro da cidade. A nossa oficina será
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no dia 21/04, das 09:00 às 10:30. Além de uma breve contextualização sobre o projeto, a pauta
principal da oficina tratará de dois assuntos:
*Link para dia 21/abril (NO DIA SERÁ POSTADO AQUI)
1. Visão de Futuro: identificar, na opinião dos membros da governança do COMPAZ e outros
convidados, quais são os 3 atributos ou ideias chave que devem constar de uma visão de futuro para
Londrina em 2040
2. Propostas: identificar as propostas estruturantes que levam à realização da visão de futuro desejada.
COMO PREPARAÇÃO PARA A OFICINA, SOLICITAMOS QUE CADA PARTICIPANTE:
Visão-de-Futuro-Material-de-Consulta-Oficina-COMPAZ PDF
4. Dê sua contribuição individual:
entre no link https://miro.com/app/board/o9J_lLNiVzk=/ e deixe suas ideias sobre a visão de futuro e
propostas estruturantes *até o dia 16/04*. Funciona como colocar post its em um mural. Isso é muito
importante para termos uma oficina bem produtiva.”
5- Para sabermos que vai estar com a gente no dia 21/abril e quem entrou na plataforma MIRO e fez
sua contribuição com as ideias solicitamos preencher seu nome/fone/instituição
Google Forms https://forms.gle/zXi1S3tPt75j1FNT9
A plataforma a ser utilizada será “MIRO”
Abaixo algumas imagens para facilitar sua participação.
A plataforma é um Mural Eletrônico onde colocamos “posts”
Leia as instruções e coloque seus posts até dia 16/abril, para equipe da MacroPlan possa consolidar e
agrupar dados.
No dia 21/abril com a equipe da MacroPlan e todos que contribuírem com ideias, ou
seja JUNTOS/virtualmente pela Google Meet vamos consolidar as ideias de todos nós.
As setinhas utilizadas são para você agrupar seus posts
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Cada conselheiro se comprometeu de convidar uma pessoa com afinidade com nosso tema de
Educação para Cultura de Paz. Dia 21/abril é feriado e temos expectativa de ter uma boa
oficina de trabalho.
Passamos para o item 3- Livro Londrina Pazeando - Filhos, Sobrinhos, Pais para fazerem
redações. Luis Claudio pediu ajuda aos conselheiros para divulgarem a inscrições no livro

Pré-conferência dia 28/abril divulgação e inscrições de delegados
http://londrinapazeando.org.br/conferencia/

A Carla Cordeiro relatou que a inscrições estão sendo realizadas no site da Prefeitura. Ela disse
que se inscreveram vários professores da Rede Municipal e de várias Escolas diferentes. As
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Secretaria Municipais todas já responderam e indicaram os conselheiros para próxima diretoria.
Só falta SEMA. As inscrições da OSCs ainda não ocorreram, mas cada conselheiro está
cuidando e monitorando estas inscrições. Luis Claudio ficou de cobrar do SINEPE, da PUC e da
UEL as inscrições. A Cidinha ficou responsável pelo Poder Rosa e o convite ao Distrito do Rotary
e o Gustavo para o Rotary que ele participa. A Neusa vai falar com Vanessa do EIG (e igreja
metodista). Ela falou com Daniel da Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Últimos Dias, também
fez vários convites a padres e paróquias. A conselheira Daniela da Unicesumar está
providenciando a carta da instituição. Geder vai ter uma conversa com a chefe dela na Saúde
para fazer gestão de horários afim de que ele possa participar da oficina, pre e conferência. A
Leozita está cuidando da inscrição da BPW uma vez que após 13 anos ela vai deixar o conselho.
A Silvia está cuidando da inscrição do Conselho de Relações Públicas e a Leonizia e Charleston
do Clube Aventureiros do Amanhecer. A Shirley vai divulgar na RIC TV no programa do Gugu,
é o nosso Embaixador da Paz de 10 anos de idade, mobilizando outras crianças para a Cultura
de Paz. Na próxima quarta teremos a oficina e na outra já será a pré-conferência. Carla e
Charleston vão relatando pelo WhatsApp sobre as inscrições e as documentações.
Assim sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada e esta ata publicada na internet.
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