Ata487_01_outubro_2021_compaz
No dia 01 de outubro 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.

Estavam presentes à reunião:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Luis Claudio Galhardi - Londrina Pazeando
Fernanda Serenário - Sec. Políticas para as Mulheres
Samanta Vieira - UEL
Rogério Caetano da Silva Federação Espírita Pr
Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR
Gustavo Marconi Escoteiros do Ar
Maria Aparecida Prandini Pereira Nó do Poder Rosa
Neusa Napo Pequena Missão
Wilsonei Mattos - Londrina Pazeando

PAUTA:
1-) Conversar sobre demanda de carta a Vereador (sobre Conselhos Municipais). Esta Semana
tiramos uma comissão para conversar com ele na Câmara – Cidinha, Luis e Silvia)
2-) CHECK-LIST Dinossauros & 8°Manifesto Pela Paz e Pelo Desarmamento Infantil – Evento
acontece dia 07/outubro VEJAM e divulguem os VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=Rqvil6djatg
Iniciamos a reunião tratando do item 1-) Conversar sobre demanda de carta a Vereador (sobre
Conselhos Municipais). Esta Semana tiramos uma comissão para conversar com ele na
Câmara – Cidinha, Luis e Silvia)
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Foi relatado por Luis, Silvia e Cidinha nossa reunião com o Vereador Giovani Mattos. Desta
reunião tiramos a seguinte carta, que foi lida, corrigida, e aprovada por todos os presentes, e
protocolada na Câmara Municipal de Londrina. O texto base da carta saiu do uma carta onde
vários conselhos assinaram juntos, entretanto quisemos escrever uma parte da carta mais
alinhados com a nossa percepção. Não votamos pois houve um consenso no texto e em como
conduzir a entrega da carta.
====================================================================================

Londrina, 01 de outubro de 2021
Prezado Vereador Giovani Mattos (PSC) quando da sua manifestação em sessão Plenária
Ordinária realizada no dia 18 de setembro de 2021 na Câmara de Vereadores de Londrina/PR, no
que diz respeito aos Conselhos Municipais neste Município.
Considerando o contexto da votação do PL 76/2021 o qual cria o 29º Conselho Municipal em Londrina, o Conselho
de Direitos da População LGBT é que surge a fala enviesada dentro da Câmara de Vereadores de Londrina que ataca
a todos os demais existentes na cidade.
Considerando que, os Conselhos Municipais foram criados por meio da Lei 8142/90, constituem-se de espaços
públicos, formados por representantes da gestão e da sociedade civil e garantindo a participação popular na
discussão das políticas públicas na definição dos planos de ação da cidade, através de reuniões periódicas e eficazes;
Considerando que, os Conselhos são órgãos colegiados em caráter permanente e deliberativo, na formulação de
estratégias e no controle da execução política, inclusive, no que tange aos aspectos econômicos e financeiros.
Considerando que, os Conselhos Municipais, os quais destituídos de personalidade jurídica, constituem no
organismo público, um mediador entre População e o Governo, com intuito de formular políticas públicas,
objetivando o atendimento das necessidades sociais.
Considerando, a promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988, a qual simboliza o momento fulcral do
processo de redemocratização do País, lançando bases, princípios e fundamentos norteadores do Estado
Democrático de Direito no Brasil. E, em seu artigo 1º, estabelece que ‘todo poder emana do povo, que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta constituição’.
Considerando que, as garantias e os direitos fundamentais, os direitos humanos, assim como os direitos sociais e
civis tornaram-se alicerces, meios e fins da consecução da efetiva democracia no Brasil.
Considerando ainda que, a participação popular é voluntária, sem qualquer remuneração e ou vantagem; e se os
conselhos têm uma atuação aquém do esperado deve-se a falta de estrutura já comentada e cobrada a sua melhoria
reiteradas vezes ao longo das décadas ao poder público.
Considerando que, o Estado tem o compromisso, e acima de tudo, o dever de assegurar a participação da sociedade
na gestão das ações sociais públicas.
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Considerando que, não se pode restringir nem prescindir do controle social sem ferir a Constituição, sem lacerar
seus princípios fundamentais, sem golpear a Democracia.
Considerando que, em termos administrativos e gerenciais, os Conselhos Municipais, representam significativo
reordenamento das relações socioinstitucionais na gestão das ações e dos recursos e incentivos fiscais destinados
às políticas públicas que são repassados para o fundo dos conselhos, doravante, ancoradas em princípios como
descentralização, ação intersetorial, transversalidade e transparência;
Considerando por final que, os Conselhos tornaram-se em espaços de diálogo, articulação entre setores sociais e
representantes do Estado, de compartilhamento de saber e de poder, de estruturação de novas linguagens, de
novas práticas e de novos conceitos. Constituíram-se, desse modo, em local privilegiado de planejamento,
realização e avaliação de políticas públicas, apoiados na noção de transversalidade para superar a fragmentação
dos conhecimentos e das estruturas sociais a fim de produzir efeitos mais significativos na resolutividade desses
problemas.
O COMPAZ Conselhos Municipal de Cultura de Paz de Londrina vem, (por meio de protocolo na Câmara Municipal),
manifestar que discorda profundamente de suas declarações realizada em sessão plenária da Câmara de
Vereadores, em 16 de setembro de 2021, e que entende que os conselhos existentes e outros que possam vir a
serem propostos, encontrem na Câmara de Vereadores o apoio necessário para serem criados no futuro, conforme
sua relevância.
Maria Aparecida Prandini Pereira
Presidente do COMPAZ
Reportagem TV Tarobá 21/09/2021 Vereador crítica eficiência dos Conselhos Municipais em Londrina
https://www.youtube.com/watch?v=YugoXzdXA-I
VEJA as ações efetivas que o Conselho realiza em Londrina, inclusive ações estruturais e Políticas Públicas
http://londrinapazeando.org.br/acoes-de-nao-violencia-anuais/
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Como esta demanda veio em decorrência de outro assunto, que foi a criação do Conselho
LGBT em Londrina, fizemos uma outra carta que será encaminhada para todos os Conselhos
Municipais de Londrina com sugestão do que já adotamos no COMPAZ. A carta foi lida e
aprovada por todos por unanimidade.
====================================================================================

Aos
Conselhos Municipais de Londrina
Prezados colegas de Conselhos Municipais da Cidade de Londrina,
Somos do Conselho Municipal de Cultura de Paz, o COMPAZ, que vem atuando nestes últimos 13 anos, desde 2008
(Lei nº 10.388, de 19 de dezembro de 2007 - iniciando atividades em 2008), no sentido de ações não apenas pela
não-violência, mas pela criação de uma Cultura de Paz e uma Educação para Paz baseadas no diálogo para resolução
dos conflitos sempre presentes nas relações humanas, como propõe a ONU/UNESCO na Declaração sobre uma
Cultura de Paz em sua 107ª sessão plenária de 13 de setembro de 1999. A criação do COMPAZ foi apoiada e
incentivada pelo Movimento Pela Paz e Não-Violência - Londrina Pazeando, Organização Não-Governamental com
mais de 20 anos de trabalhos em prol da Construção de uma Cultura de Paz, trabalho este que conta atualmente
com parcerias locais, nacionais e internacionais.
Em reunião do Conselho em 22 setembro 2021- Ata 486, discutindo sobre a proposta da criação de um Conselho
Municipal dos Direitos LGBTQIA+ em Londrina:
- Que foi recusada pelos Vereadores de Londrina (23/set)
- E sabendo que existem 28 Conselhos Municipais em Londrina,
Durante esta conversa, entre nossos Conselheiros, surgiu a seguinte ideia:
- “Sugerimos à cada um dos Conselhos Municipais de Londrina que crie uma comissão de estudos
e um canal para ouvir as demandas e necessidade do público (as pessoas) ligado à temática
LGBTQIA+ em suas necessidades, e nas mais variadas idades (crianças, adolescentes, adultos e
idosos), sugerindo também políticas públicas ao nosso Município, na perspectiva de um olhar de
Cultura de Paz.”
Assim os participantes do FÓRUM LGBTQIA+ DE LONDRINA, poderiam elencar suas demandas, discutidas e tiradas
deste Fórum, e trazer a todos os Conselhos Municipais de Londrina, envolvendo a todos eles, a tomar ciência e
pensar nas necessidades e dificuldades no dia a dia.
Nós do COMPAZ já criamos uma Comissão e estamos abertos a receber os representantes indicados pelo Forum
LGBTQIA+ DE LONDRINA (ou outros que desejarem) para virem participar de nossas reuniões Ordinárias.
Fica nosso convite e sugestão para os outros Conselhos Municipais para estudarem a criação suas comissões
internas, logicamente aprimorando esta ideia é claro.
Atenciosamente,
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Maria Aparecida Prandini Pereira
Presidente do COMPAZ

Passamos 2-) CHECK-LIST Dinossauros & 8°Manifesto Pela Paz e Pelo Desarmamento
Infantil – Evento acontece dia 07/outubro VEJAM e divulguem os VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=Rqvil6djatg

CHECK-LIST Dinossauros no 8° Desarmamento Infantil 07/out/21 EVENTO das 9 às 12h
Itens de ações

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00

Mapa atividades: Vender Trilha, Rifa, Livro Pazeando
Fazer abraço Paz - só música levantar braço sem abraçar
Suporte de Bandeiras
Chegada do Dinossauros ( VT para You Tube e
Instagram)
Stand de Exposição Jogos
1 Mesas de Plástico (montar)
4 Cadeiras de Plástico
Cuidar da Maquininha Crédito
Vender os Jogos Trilha da Paz
Vender a Rifa do Sicredi
Tenda do Pazeando/Compaz
Lona Plástica para não sujar o chão
Tela para não espirrar caquinhos de armas nas pessoas
Toco de Madeira para Destruir as Armas + Marreta +
Óculos de Proteção
Banners Trilha Paz grande e o pequeno (livro, arma, livro,
Cards)
Banner grandes (3X2 Paz)
Elásticos e cordinhas para fixar
Som - Caixas de Som do Londrina Pazeando

Pessoa responsável

Cidinha
Tio Paulão
Cidinha
Cidinha
Cidinha
Neusa
Neusa
Neusa
Luis
Luis
Luis
Luis
Charleston
Charleston
Luis
Luis
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08:00
XX:XX
08:00
08:00
08:00
08:00
09:30
09:40
10:00
xx:xx
11:30
11:30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Filmado Digital (pegar depoimentos)
Editar o colocar no You Tube depois
Tirar fotos com celular do Luis (álbum Google) // Filha
Manuela
PM talvez faça um vídeo do evento
Levar álcool em Gel
Fazemos o Abraço da Paz (só música levantar braço sem
abraçar)
Tinho Cantar a Música Pazeando
Cerimonial: falam -1-Luis *Se tiverem autoridades
Nominar Vereadores, Juízes, etc.
PM e Exército Destroem as Armas
Imprensa (01 outubro iniciar divulgação)
Se tiver sujeira (lixo limpar)
Guardar tudo
CONVIDADOS
Fatima Living Peace
Claudia Catafesta Juiza e do CORRE em Família
Presidente da Câmara Vereadores -- convidamos todos
desta vez
NRE
CMDCA Conselho Criança e Adolescentes
SEMA Karine / Marisa
Tinho Cantor
GDI Grupo de Diálogo Inter Religioso Convidado - Daniel
Secretário da Cultura - Bernardo Pelegrine
Adriana Pontin ADETUNORP (alguém da Diretoria)
Vara Maria da Penha - Zilda Romeiro
Elos Clube Leonardo
BPW Presidente
Presidente da ACIL Marcia
Conselho Tutelar A/C de Elen Luz
FACIAP - Fernando Moraes
Secretaria Municipal de Educação Maria Tereza
Prefeito Marcelo Belinati e Secretaria Maria Tereza
Professores mediadores
SINEP
Guarda Municipal - Cassia
Fórum Desenvolve Londrina

Samanta e Gugu/Shirley
Luis
Luis
Major Tordoro
Luis
Luis - abertura
Tinho
Carla Cordeiro

Luis
Todos Cidinha sacos de
Lixo
todos
Cidinha
Cidinha
Luis
Elizabete e Cacilda
Luis
Gustavo
Cidinha
Neusa Napo
Luis
Gustavo
Cidinha
Gustavo
Cidinha
Luis
Luis
Nei
Luis
Ofício + Luis + Carla
Carla/ Cidinha
Marcia
Cidinha
Luis

Cerimonial: Carla Cordeiro
Tinho cantar a Música
Cantar Hino Nacional
Fazer Abraço pela Paz (só música levantar braço sem abraçar)
Nominar as autoridades Presentes
Assim sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada e esta ata publicada na internet.
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