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Ata472_21_abril_2021_compaz 

No dia 21 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. MacroPlan faz oficina de trabalho com COMPAZ ( esta ata está registrada 

no site http://londrinapazeando.org.br/macroplan-faz-oficina-de-trabalho-com-compaz/ ) 

REUNIÃO GRAVADA https://www.youtube.com/watch?v=Sacd9UbAR2I  

 

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 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 ( https://meet.google.com/ads-hxpn-xcy?authuser=0  ) 

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 

4. Dê sua contribuição individual: 

entre no link da Plataforma MIRO https://miro.com/app/board/o9J_lLNiVzk=/ ( antes da oficina – 

ENCERRADO)  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 

http://londrinapazeando.org.br/macroplan-faz-oficina-de-trabalho-com-compaz/
https://www.youtube.com/watch?v=Sacd9UbAR2I
https://meet.google.com/ads-hxpn-xcy?authuser=0
http://londrinapazeando.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Visao-de-Futuro-Material-de-Consulta-Oficina-COMPAZ.pdf
https://miro.com/app/board/o9J_lLNiVzk=/ 
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oficina bem produtiva.” 

APÓS A OFICINA – VEJA O PDF COM AS CONTRIBUIÇÕES: 

Oficina-COMPAZ-Visao-de-Futuro-Londrina-2040_CONSOLIDADO  

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 

VEJA O SITE DA MACROPLAN – 2021-2040  https://www.2040.londrina.pr.gov.br/concurso  

VEJA NOTICIA BLOG DA PREFEITURA (clique aqui) 

http://londrinapazeando.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Oficina-COMPAZ-Visao-de-Futuro-Londrina-2040_CONSOLIDADO.pdf
https://forms.gle/zXi1S3tPt75j1FNT9
https://www.2040.londrina.pr.gov.br/concurso
https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=96175&fbclid=IwAR0aeJlXolA331xg2kPwZzOdici6cvwW9YxZNQXc1NMR8gYB34recZ0fJXg
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PARTICIPE DO LIVRO LONDRINA PAZEANDO 2021 

“Em 2040, a Londrina que queremos é – LONDRINA CIDADE DA PAZ” Como estou 

contribuindo para isto? 

VEJA REGULAMENTO http://londrinapazeando.org.br/livro-londrina-pazeando/   

http://londrinapazeando.org.br/livro-londrina-pazeando/
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