Ata474_12_maio_2021_compaz
No dia 12 de maio de 2021 iniciou-se as 9h, a reunião da Comissão Organizadora da 7°
Conferência 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.

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. 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. Carla Fernanda Paiva Cordeiro Secretaria Municipal de Educação de Londrina Pr 988162903
carlafpcordeiro@gmail,com.br
7. Rejane Romagnoli Tavares Aragão - Membro da Comissão Organizadora
Pauta/decisões
1- Conferência dos documentos das ONGs e das pessoas da área governamental (Charleston está
conferindo e cobrando um ou outro documento que não foi ainda apresentado.
2- Candidatura do Rotary (participaram da pré-conferência e estão apresentado os documentos
3- Candidatura do EIG (prazo 45 dias com mais 45 para apresentar o CNPJ definitivo)
4- Candidatura da Silvia (sobre o suplente – vai alterar carta indicando suplente)
5- Produção da cédula no word para colar no chat (votação por chat). Será enviado um e-mail
explicando como será a votação. Neste e-mail vai a cédula por word. As pessoas arrumar o word com
seus votos e colam no chat. Caso alguns não consigam poderá escrever no chat seus votos.
6- Mudar a programação já publicada no site –proposta trocar apresentação do COMPAZ para
apresentação dos candidatos perguntando por que você quer participar do conselho? ( foi aprovado
pela comissão)
7- Dra Rejane vai explicar como os conselheiros votam. As pessoas do Governo não votam. Só as
pessoas de Ongs votam. Votar em sim mesmo e em mais uma instituição . Na hora as pessoas por
chat podem “combinar” em quem vão votar para ter uma distribuição dos votos uma vez que “cabem”
todos os candidatos nos diversos segmentos. Para não haver uma concentração de votos em apenas
uma ou duas ongs.
8- Explicar por exemplo no caso das religiões (que tem uma vaga e 3 participantes) como ficará a
participação de cada um após a votação ( primeiro suplente ... segundo suplente etc.) Na Publicação
do Diário Oficial do Municipio constar todos os conselheiros, titulares e suplentes.
9- Lembrar de re-convindar Paulo Magno e Larissa que junto com Rejane são os advogados
representantes da OAB Londrina como observadores da conferencia (Charleston e Carla)
10- Vamos gravar e colocar no You Tube (temos e devemos e estamos fazendo ser o mais
transparentes possíveis).
11- Convidar todos para a conferência (*** E-mail adiantando como será votação antes do dia
Charleston e Carla e Rejane)
12- Faltam ainda fones (para WhatsApp) de vários para serem colocados na lista de WhatsApp oficial.
13- Foi realizado uma lista para enviar as convocações para as reuniões (só administrador envia
mensagens)
14- Temos o WhatsApp onde todos podem conversar. Perguntar na reunião quem quer entrar neste
grupo de WhatsApp, para conversar.
15- A reunião do dia 02 de junho de 2021 será a primeira reunião do COMPAZ gestão 2021-2025
(neste dia escolheremos a presidente)
Apresentaremos, visando a continuidade e harmonia do trabalho, a chapa Presidente Maria Aparecida
Prandini Pereira (OSC) Vice-Presidente Carla Cordeiro (Governo) Primeiro Secretário Luis Claudio
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Galhardi e Segundo Secretário Charleston Luiz da Silva. Também ouviremos dos novos conselheiros
se alguém quer entrar na diretoria e podemos flexibilizar esta chapa e fazer uma escolha dos
candidatos por aclamação. Queremos que novos participantes venha ao longo do tempo, com a
experiencia de participação assumindo cargos na diretoria do conselho.
Foi passado a todos esta AGENDA por e-mail e WhatsApp

Esta será a pauta da reunião de 02 de junho, primeira reunião após a conferência.

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