Ata490_08_dezembro_2021_compaz
No dia 08 de dezembro de 2021 iniciou-se as 10h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal
de Cultura de Paz na Rua Dom Bosco 145 no Centro de Pastoral das 10 às 12 horas.

PAUTA: Círculo de Diálogo - Balanço do ano de 2021/planejamento 2022.

Estavam presentes à reunião:
1. Luis Claudio Galhardi - Londrina Pazeando
2. Samanta Vieira - UEL
3. Carla Fernanda Paiva Cordeiro SME
4. Charleston Luiz da Silva, representando a Sec. Mun. de Cultura de Londrina
5. Luiz Fernando Figueiredo Federação Espírita Pr
6. Karine Gerber de Azevedo - SEMA ( Sec Ambiente )
7. Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR
8. Gustavo Marconi Escoteiros do Ar
9. Maria Aparecida Prandini Pereira Nó do Poder Rosa
10. Neusa Napo Pequena Missão
11. Valquiria Clavijo Baer - A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
12. Leonizia Mattos - Clube Aventureiro do Amanhecer
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13. Abiara Mattos - Clube Aventureiro do Amanhecer
14. Lilian Miranda – Sindicato Rural Patronal de Londrina

PAUTA: Círculo de Diálogo - Balanço do ano de 2021/planejamento 2022.

Círculo de Relacionamento e Planejamento
08/dezembro/2021
Quarta, início às 10:00hs
FACILITADOR: Luis Claudio Galhardi
PARTICIPANTES: Os conselheiros do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz
LOCAL: Rua Dom Bôsco, 145 no Centro de Pastoral
DATA: 08/dezembro/2021 QUARTA
HORA: das 10:00 às 12:00hs
OBJETIVO: Empregar a metodologia circular, instrumental da Justiça Restaurativa para
“CELEBAR” as conquistas do grupo em 2021 e fortalecer relacionamento, uma vez que são
conselheiros do COMPAZ, ou seja, membros de um grupo de trabalho, e ainda como estamos
começando o ano de 2022 com tantas conquistas acumuladas, vamos “PLANEJAR” o nosso
novo ano, com ações que venham a fortalecer o nosso Movimento pela Paz e Não-Violência, na
cidade e no pais.
OBJETO DA PALAVRA: MICROFONE
CENTRO: Cada pode levar uma imagem (foto) de um objeto que representou muito para você
este ano de 2021
MATERIAIS NECESSÁRIOS: Canetas, sulfite, tapete, etc.
1ª ETAPA – BOAS-VINDAS
1.1. Boas-vindas
1.2. Apresentação do procedimento, explicar o objeto da palavra, não vamos abordar os conflitos
inicialmente, cada um fala ou pode passar a vez. Este círculo tem objetivo de “CELEBAR” as
conquistas do grupo em 2021 e fortalecer relacionamento, uma vez que são conselheiros do
COMPAZ, ou seja, membros de um grupo de trabalho, e ainda como estamos começando o ano
de 2022 em breve, e com tantas conquistas acumuladas, vamos “PLANEJAR” o nosso novo
ano, com ações que venham a fortalecer o nosso Movimento pela Paz e Não-Violência, na cidade
e no pais. Já estamos no sétimo ano da parceria e conexão com J.R. Justiça Restaurativa em
Londrina. Novas pessoas se entusiasmaram, com esta nova frente e novo olhar, e se somaram
com nosso sonho de Construção de uma Cultura de Paz. Explicar sobre o centro e os objetos
que trouxeram, no círculo virtual.
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2ª ETAPA – CERIMÔNIA DE ABERTURA
2.1. Relaxamento - faremos relaxamento através de uma respiração profunda e conduzida.
3ª ETAPA – APRESENTAÇÃO OU CHECK-IN
3.1. O que você está trazendo para dentro da sala que você gostaria de descarregar antes de
começar a nossa atividade?
4ª ETAPA – CONSTRUÇÃO DOS VALORES
4.1. Imagine que você está em conflito com uma pessoa que é importante na sua vida. Que
VALORES você quer que orientem sua conduta enquanto você tenta solucionar esse conflito?
5ª ETAPA – CONSTRUÇÃO DAS DIRETRIZES DESTE CÍRCULO
5.1. Agora que já temos os valores, quais as DIRETRIZES que te deixariam confortável neste
momento em que estaremos compartilhando e trocando nossas percepções.
6ª ETAPA – PERGUNTAS EMPÁTICAS
6.1. Conte-nos uma lembrança feliz de sua infância ligada a você e seus amigos de escola
primária, momento em que se sentiu o máximo.
6.2. Quais são algumas de suas primeiras (boas) lembranças no Movimento pela Paz em
Londrina?
7ª ETAPA – PERGUNTA DE TRANSIÇÃO
7.1. O que você considerou em 2021 o momento mais importante para você relacionado com o
Movimento pela Paz em Londrina - CELEBRAR o que?
8ª ETAPA FINAL
8.1. Qual é, ou são, seus planos para o ano de 2022 em relação às ações em prol do
Movimento para Paz em Londrina?
9ª ETAPA – CHECK-OUT
9.1 Como se sente agora?
10ª ETAPA – CERIMONIA DE ENCERRAMENTO
10.1 Visualização Criativa- Anita Moraes pág. 117 O VALE DAS ERVAS

*ALMOÇO NO CASARÃO*
DATA: 08/dezembro/2021 QUARTA após reunião do conselho
HORA: *12 horas*
LOCAL: Av. Maringá 899 esquina com Rua João XXIII
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*por adesão – cada um paga sua refeição
Assim sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada e esta ata publicada na internet.
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