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Ata496_13_04_2022_compaz 

No dia 13 de abril de 2022 iniciou-se as 10h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de 

Cultura de Paz, na rua Dom Bosco 145 no Centro de Pastoral  

 

Estavam presentes à reunião: 

1. Luis Claudio Galhardi - Londrina Pazeando 

2. Fernanda Serenário - Sec. Políticas para as Mulheres 

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

4. Luiz Fernando Figueiredo Federação Espírita Pr 
5. Karine Gerber de Azevedo - SEMA ( Sec Ambiente ) 

6. Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR 

7. Gustavo Marconi  Escoteiros do Ar 

8. Maria Aparecida Prandini Pereira Nó do Poder Rosa  

9. Neusa Napo Pequena Missão 

10. Valquiria Clavijo Baer - A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 
11. Lilian Miranda (Sindicato Rural Patronal) 

PAUTA: 

1-) Apresentação pela presidente Cidinha do Ecossistema de Cultura de Paz de Londrina 

2-) 7° Abraço pela Paz no Lago Norte  reunião no dia 14/abril/2022 às 9h, no CREAS Norte. 
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3-) Participação do Pazeando e do COMPAZ em visita do CORRE em Família dia 14/abril a tarde.  

4-) Dia 25/maio Dia Internacional do Desafio: *Abraço Desafio pela Paz*   

5-) Auxiliar NEP Núcleo de Estudos para Paz a divulgar pesquisa 

6-) Ajudar a divulgarmos o Livro 2022 Pazeando (Video Gugu+ Carla/Kiko) 

7-) Evento de 25/julho Dia da Bandeira (comissão Charleston, Ismar, Fernando e Gustavo)  

8-) Outros assuntos 

Iniciamos a reuniao fazendo um círculo de construção de paz com um objeto da palavra. Cada 

um pode falar de sua vida e do as afligem, e também o que as estimulam a realizar o que tem 

realizado em suas Vidas. Iniciamos com item 1-) Apresentação pela presidente Cidinha do 

Ecossistema de Cultura de Paz de Londrina 

 

É intenção de através de uma imagem de um organograma ajudarmos as pessoas 

visualizarem com é o Ecossistema de Cultura de Paz de Londrina, e como em várias áreas e 

setores de trabalho na cidade se apropriam e trabalham a Educação para Cultura de Paz, 

criando uma grande sinergia e um “clima na cidade” que propicia a Construção de uma Cultura 

de Paz na Cidade de Londrina. 

 

Passamos para o item  2-) 7° Abraço pela Paz no Lago Norte  reunião no dia 14/abril/2022 às 

9h, no CREAS Norte, na Rua Café Solúvel, 130. Luis Claudio de o Paulo da Associação de 

moradores do Cj Milton Gaveti praticarão desta reunião. Luis vai inserir o resultado da reuniao 

nesta ata antes de publicar na internet. Segue ocorrido 

Esperamos uma participação de mais ou menos  1.500 pessoas entre, alunos das escolas 

públicas municipais e estaduais da região, além da participação de empresas colaboradoras e 

forças armadas como exército, 4ª Companhia de Policiamento independente da zona norte de 

Londrina e corpo de Bombeiros, e vários serviços municipais e estaduais da região. 
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Neste dia 01 de junho de 2022 (QUARTA FEIRA) das 08 às 11 horas manhã no Lago Norte 

realizaremos o 7º Abraço pela Paz no Lago Norte. Objetivo de celebrarmos o Dia Internacional 

do Ambiente (05/junho) VEJA MAIS http://londrinapazeando.org.br/7o-abraco-pela-paz-no-lago-

norte-de-londrina/  

 

Passamos para o item 3-) Participação do Pazeando e do COMPAZ em visita do CORRE em 

Família dia 14/abril a tarde. Membros do CORRE Farão uma visita à comunidade conhecida 

como "morro dos macacos" na quinta-feira, dia 14.04, a partir das 13:30. Nos encontraremos 

na 4a Cia e iremos todos juntos. 1. Tribunal de Justiça - Vara de Adolescentes em Conflito com 

a Lei de Londrina 2. Conselho Tutelar 3. Ministério Público 4. Londrina Pazeando 5. COMPAZ 

6. 4° Cia da Polícia Militar ( Londrina). Na próxima reuniao relatamos sobre a visita. 

Passamos para o item 4-) Dia 25/maio Dia Internacional do Desafio: Abraço Desafio pela Paz. 

O Rafael do SESC vai agendar uma reuniao para tratar deste assunto este ano. Entre os 

organizadores estará a FEL Fundaçao de Esporte de Londrina. Assim que marcarem a reuniao 

vamos participar e o Luis avisará no grupo, quem quiser ir já está convidado. 

 

 

Chegamos ao item 5-) Auxiliar NEP 

Núcleo de Estudos para Paz a divulgar 

pesquisa. Luis, Cidinha e Gustavo 

visitaram as lojas do calçadão e 

conseguiram respostas de grandes lojas e 

magazines, e a promessa de outra 

responderem. A pesquisa vai até 30/abril e 

Cidinha solicitou o apoio dos conselheiros 

para conseguir estas respostas 

http://londrinapazeando.org.br/7o-abraco-pela-paz-no-lago-norte-de-londrina/
http://londrinapazeando.org.br/7o-abraco-pela-paz-no-lago-norte-de-londrina/
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Passamos para o item  6-) Ajudar a divulgarmos o Livro 2022 Pazeando (Video Gugu+ 

Carla/Kiko). Luis Claudio solicitou a da Carla Cordeiro o andamento dos seguintes itens que 

necessitam ser atualizados 

A- Atualizar o site da Prefeitura do COMPAZ 

B- Marcar a Reuniao do Comitê da Justiça Restaurativa 

C- Solicitar os banheiros químicos  

D- Divulgar a Pesquisa do NEP  

E- Divulgar o Livro Pazeando para as Escolas Municipais. Carla disse que assim que fizer o 

vídeo com o Gugu colocará a divulgação junto com o link do vídeo no You Tube. 

F- Marcar uma data para os Embaixadores da Paz 

Passamos para o item 7-) Evento de 25/julho Dia da Bandeira (comissão Charleston, Ismar, 

Fernando e Gustavo). Gustavo relatou as decisões  

- o evento vai acontecer em um local fechado por conta das apresentações e estruturas 

necessárias. 

- Foi solicitado o auditório da Mitra via ofício, e a resposta foi positiva. 

- O grupo pensou em 4 ou 5 apresentações culturais. O Coral com o Luís Fernando está entre 

os grupos pensados. 

- Ismar pediu para a coordenadora dele, para articular a apresentação de Migrantes, a princípio 

o coral em crioulo. 

- Foi apresentado o anfiteatro para o Luís Fernando. 

- O evento será transmitido pelo Canal do You Tube do Pazeando ao vivo.  

Assim sem mais nada a tratar a reuniao foi encerrada e esta ata publicada na internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


