
 

1  Atas do Comitê de Articulação de Práticas Restaurativas ( Art 7° da Lei 12.467 de 06/de/16) 

ATA005_19_outubro_2020_COMITE_JR 

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dezesseis horas o Comitê 

de Articulação da Justiça Restaurativa nas unidades escolares, através da sua coordenação, 

reuniu os representes de cada segmento de maneira remota. Participaram da reunião os 

representantes de cada segmento seguem abaixo nominado: 

SME – Carla Cordeiro 

Justiça – Dra. Claudia Catafesta 

COMPAZ – Luiz Cláudio Galhardi 

CMEL – Elaine Oliveira 

CMDCA – Paulo Aguiar 

Com a seguinte pauta: 

1-Check-in 

2-Resumo do Desenvolvimento da JR nos diferentes seguimentos. 

3-NEP - Núcleo de Estudo da Paz - Londrina 

4-Proposta e ações para organização da 3ª semana da jr em Londrina -16 a 20 de nov. 

5-Continuar reunião com convidados de outros seguimentos de Londrina. 

O representante do CMDCA Paulo Aguiar justificou sua ausência nesta reunião assim como 

a representante da OAB. 

Participou também da reunião Maria Aparecida Prandini Pereira e Martinha Dutra. 

A representante da SME Carla Cordeiro deu início a reunião com o Check in sobre como cada 

um está se sentindo agora e assim que todos fizeram o uso da palavra passou-se para o 

resumo do desenvolvimento da JR nos diferentes segmentos aqui representados. 

Carla Cordeiro deu prosseguimento a reunião falando um resumo sobre o desenvolvimento 

da JR, mostrou o Caderno do Programa VIDA onde se encontra os documentos que embasam 

este Programa e mostra a linha do tempo com os marcos históricos da JR em Londrina dentro 

deste caderno que faz parte da Coleção Retorno Seguro. 

Foram propostas as seguintes ações para a organização da 3a semana da JR em Londrina – 

16 a 20 de novembro. 

Sugestão da Carla, dia 16 – live de abertura – falar sobre sócio educação (Cláudia Catafesta) 

e durante a semana alguma ação da educação e faculdades envolvidas além de outros 

órgãos. 

Outra sugestão foi que no dia 29/10 seja considerado pré-evento com a participação da Carla 

no PROPAZ. 

Foi enviado informe para as escolas que tiverem interesse em círculos de diálogos virtuais, 

para professores, famílias ou alunos. 

Lançamento oficial do Corre em família - sugestão da Claudia Catafesta na semana JR como 

marco oficial. Evento presencial, guardando as restrições sanitárias e normas de segurança e 

uma possível transmissão através de live e uma reportagem. 

Luis Claudio deixou o item 3 da pauta -NEP - Núcleo de Estudo da Paz Londrina, para otimizar 

o tempo e falar para todos na reunião de organização da 3° semana, uma vez que é assunto 

de interesse de todos e fará parte da semana. 

Nada mais a constar, eu, Andrea Santos de Souza Militão, encerro esta ata. 


