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Ata486_22_setembro_2021_compaz 

No dia 22 de setembro de 2021 iniciou-se as 9 h, 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.  

 

Estavam presentes à reunião: 

1. Luis Claudio Galhardi - Londrina Pazeando 

2. Caroline Rocha Delmonico - suplente da SMAS 

3. Fernanda Serenário - Sec. Políticas para as Mulheres 

4. Carla Fernanda Paiva Cordeiro SME 

5. Charleston Luiz da Silva, representando a Sec. Mun. de Cultura de Londrina 

6. Luiz Fernando Figueiredo Federação Espírita Pr 

7. Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR 

8. Maria Aparecida Prandini Pereira Nó do Poder Rosa  

9. Neusa Napo Pequena Missão 

10. Claudines Schincariol Perozin da SMAS 
11. Leonizia Mattos - Clube Aventureiro do Amanhecer 

12. Lilian Miranda Sindicato Rural Patronal  

13. Viviane Rodrigues Comissão de Direitos Humanos da OAB Londrina 

Pauta do dia 

1-) Sobre a atualização do Site da Prefeitura/ Posse dos Conselheiros (Carla Cordeiro)  

2-) Programação do Londrina + e a participação do Conselho e do Pazeando. Lançamento do 

Livro Londrina Pazeando 2020 (Carla Cordeiro)  

3-) Entrega do Livro para os alunos e professores na Unicesumar em 03/nov. 

4-) Solicitação de apoio para criação de um Conselho Municipal LGBT+ 
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5-) 8º Manifesto Pela Paz e Pelo Desarmamento Infantil - Jardim Flores do Campo Dia da 

Criança - 08/outubro - Evento (PM/UEL/COMPAZ e PAZEANDO) 

 

Iniciamos a reunião tratando do item 1-) Sobre a atualização do Site da Prefeitura/ Posse dos 

Conselheiros - Carla Cordeiro disse que o responsável pelo site da Prefeitura já está cuidando 

deste assunto e que em breve estará no site. Como demoramos para que o município fizesse o 

decreto nomeando os conselheiros após a conferência, é necessário que todas as reuniões e 

atas que fizemos desde maio sejam ratificadas. Assim exposto isto aos conselheiros, 

aprovamos todas as atas anteriores, que já estão escritas e publicada no site do Pazeando  

http://londrinapazeando.org.br/atas-compaz/   no espaço destinado ao COMPAZ, para efeito de 

validação e conformidade com a Lei. Todos os presentes ratificaram as atas, uma vez que 

todos participaram das reuniões e as atas já haviam sido aprovadas anteriormente, neste 

momento é só uma ratificação.  Jornal Oficial do Municipio - Nomeando os Conselheiros 

https://portal.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4432-Assinado-pdf.pdf  

 

2-) Programação do Londrina + e a participação do Conselho e do Pazeando. Lançamento do 

Livro Londrina Pazeando 2020 - Carla Cordeiro relatou que evento Londrina Mais Superação 

2021 organizado pela Secretaria Municipal de Educação de Londrina, que acontecerá de  25 a 

29 de outubro terá a participação do COMPAZ e OSC Londrina Pazeando em 3 momentos 

diferentes: 1-) Estande Virtual - com vídeo institucional e informações sobre o COMPAZ;  2-) 

Oficina para Alunos - com vídeo sobre a Trilha da Paz; 3-) Live Lançamento do livro. 

3-) Entrega do Livro para os alunos e professores na Unicesumar em 03/nov.  Entregaremos os 

Livros impressos para cada Escola Municipal, Estadual e Particulares bem como as 

Universidades antes do Londrina Mais e também para todos os veículos de comunicação da 

cidade. No dia 03 será a solenidade de entrega para os autores. 

http://londrinapazeando.org.br/atas-compaz/
https://portal.londrina.pr.gov.br/images/stories/jornalOficial/Jornal-4432-Assinado-pdf.pdf
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5-) 8º Manifesto Pela Paz e Pelo Desarmamento Infantil - Jardim Flores do Campo Dia da Criança 

- 08/outubro - Evento (PM/UEL/COMPAZ e PAZEANDO) 

A Universidade Estadual de Londrina não quer realizar mais a parceria. Assim discutimos e 

alteramos a proposta para o dia 07 de outubro uma quinta-feira. Protocolaremos na CMTU a 

seguinte carta 

Londrina 22 de setembro de 2021 
 
A/C Marcelo Baldassarre Cortez 
CMTU Companhia Municipal de Transito e Urbanização 
 
Está sendo realizada de 18 de setembro/2021 até 07 de outubro/2021  a 21° “Semana Municipal da Paz” 
de Londrina. Evento que faz parte do calendário Municipal da cidade, aprovado pele Lei Municipal nº 
8.437/02. 
 
Dando prosseguimento à Semana de Paz, no dia 07 de outubro/ QUINTA, será realizado o 8º MANIFESTO 
PELA PAZ E PELO DESARMAMENTO INFANTIL, evento este, que realizamos já há 8 anos em Londrina.  
 
Na oportunidade levaremos a tenda do COMPAZ  que tem 3X3 metros e entregaremos as crianças que 
passarem pelo calçadão, e entregarem suas “armas de brinquedo”, um Jogo Trilha da Paz 
 
Também estará presente os Dinossauros do Tio Paulão Festas e Eventos, que simbolicamente ajudarão da 
destruir as arminhas de brinquedo, junto com o Policiais Militares de 4 Cia de Londrina e o Exército. 
 
Assim solicitamos autorização da CMTU para realizar o evento no calçadão de Londrina, das 8 horas às 

12 horas em frente à Loja do Moveis Brasília - Praça Gabriel Martins Av. Paraná 540. Não teremos som 

local. 
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Caso a CMTU não dê a autorização para realizarmos um evento por algum protocolo de 

COVID, faremos em uma Escola Municipal que a Carla Cordeiro nos indicar.  

“Reportagem da TV Tarobá. https://tarobanews.com/noticias/politica/vereador-critica-eficiencia-

de-conselhos-municipais-4pgeM.html   O Conselho Municipal de Saúde divulgou uma nota de 

repúdio à uma fala do vereador Giovani Mattos (PSC), durante a sessão da Câmara de Londrina 

no dia 18 de setembro, no qual o vereador critica a eficácia dos Conselhos Municipais. O vereador 

alega que os conselhos são ineficazes e há diversas situações na cidade que são propostas pelos 

Conselhos e não foram resolvidas. “Nós temos o Conselhos, mas não temos resultados positivos, 

políticas públicas eficazes que surgem do trabalho destes Conselhos. Se os Conselhos já estão 

criados, nós estamos à disposição para ajudar, vamos trabalhar da forma correta para que sejam 

criadas políticas públicas eficazes”, afirmou o Mattos.  Sobre a moção de repúdio, Giovani Mattos 

alega que está exercendo a função de vereador.” 

Foi proposto escrevermos uma carta para o vereador, falando de nossas ações na cidade e do 

que fazemos no dia a dia. Vamos esperar ver se o conselho de saúde nos solicitará assinatura 

conjunta nesta nota de repudio. Se recebermos isto vamos ler e ver o teor para avaliarmos se 

assinamos em conjunto. 

Passamos para o seguinte assunto 4-) Solicitação de apoio para criação de um Conselho 

Municipal LGBT+ 

 

 

Londrina, 22 de setembro de 2021 

O  COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina vem à 

público manifestar que realizou reunião para tratar sobre a criação do 

Conselho Municipal dos Direitos LGBT na cidade de Londrina. 

Estavam presentes à reunião de hoje os seguintes conselheiros 

1. Luis Claudio Galhardi - Londrina Pazeando 

2. Caroline Rocha Delmonico - suplente da SMAS 

3. Fernanda Serenário - Sec. Políticas para as Mulheres 

4. Carla Fernanda Paiva Cordeiro SME 

5. Charleston Luiz da Silva, representando a Sec. Mun. de Cultura de Londrina 

6. Luiz Fernando Figueiredo Federação Espírita Pr 

7. Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR 

8. Maria Aparecida Prandini Pereira Nó do Poder Rosa  

9. Neusa Napo Pequena Missão 

10. Claudines Schincariol Perozin da SMAS 
11. Leonizia Mattos - Clube Aventureiro do Amanhecer 

12. Lilian Miranda do Sindicato Rural Patronal 

Como não houve consenso, segue manifestação dos conselheiros presentes. Não é uma 

votação fechada, uma única carta de apoio e ou contra, mas opinião de cada conselheiro 

e a instituição que representa.  

https://tarobanews.com/noticias/politica/vereador-critica-eficiencia-de-conselhos-municipais-4pgeM.html
https://tarobanews.com/noticias/politica/vereador-critica-eficiencia-de-conselhos-municipais-4pgeM.html
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São contrários à criação do Conselho Municipal dos Direitos LGBT na cidade de Londrina, os 

seguintes conselheiros:  

• Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR – “contra assinar/apoiar” 

• Lilian Miranda do Sindicato Rural Patronal – “contra a criação do Conselho LGBT” 

• Leonizia Mattos - Clube Aventureiro do Amanhecer – “contra a criação do Conselho 

LGBT” 

São à favor da criação do Conselho Municipal dos Direitos LGBT na cidade de Londrina, os 

seguintes conselheiros: 

• Luis Claudio Galhardi - Londrina Pazeando “é favorável a criação do Conselho.  

• Caroline Rocha Delmonico e Claudines Schincariol Perozin da SMAS. “Como 

representantes da SMAS que prima aos direitos, temos que acolher este novo conselho” 

• Fernanda Serenário - Sec. Políticas para as Mulheres – “A favor conselho LGBT” 

• Carla Fernanda Paiva Cordeiro SME – “A favor conselho LGBT” 

• Charleston Luiz da Silva, representando a Sec. Mun. de Cultura de Londrina Secretaria 

“é a favor criação do Conselho” 

• Luiz Fernando Figueiredo Federação Espírita Pr – “A favor conselho LGBT” 

• Maria Aparecida Prandini Pereira Nós do Poder Rosa – “A OSC Nós do Poder Rosa 

ainda não fechou questão a respeito do assunto. Particularmente, eu sou a favor, por 

entender que democraticamente um público que busca um espaço para discutir e propor 

suas demandas.” 

• Neusa Napo Pequena Missão. “A OSC A Pequena Missão não se pronunciou, eu 

pessoalmente sou a favor.” 

Recebemos a visitante ao conselho nesta reunião que também manifestou sua opinião 

• Viviane Rodrigues – “Faço parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB Londrina e 

inclusive respondi, junto com mais duas advogadas da comissão, somos o subgrupo que 

respondeu pela comissão, apoio ao Conselho Municipal LGBTQIA+.” 

Houve uma sugestão da Conselheira Silvia Liberatori que propôs, sendo aprovado, ou não 

aprovado pela Câmara de Vereadores do Conselho LGBT, que todos os Conselhos Municipais 

de Londrina, criem uma “Comissão” para Estudar e Propor Ações dentro de seus Conselhos 

visando ouvir e apoiar estas pessoas LGBTQIA+ em suas necessidades nas mais várias idades 

(crianças, adolescentes, adultos e idosos). Sugerindo políticas públicas ao nosso Município.   

Maria Aparecida Prandini Pereira 

Presidente do COMPAZ 

Luis Claudio Galhardi 

Secretario do COMPAZ 

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


