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Ata513_15_02_2023_compaz 

No dia 15 de fevereiro de 2023 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. Silvia Liberatore - CONRERP2 - SP/PR 

4. Gustavo Marconi Escoteiros do Ar 

5. Maria Aparecida Prandini Pereira Nó do Poder Rosa  
6. Wellington Berbel (Secretaria Municipal de Saúde) 

PAUTA: 

1-) Círculo de Diálogo e Construção de Paz 

2-) Indicar nomes para representar o COMPAZ na Rede Municipal de Enfrentamento à 

Violência Doméstica, Familiar e Sexual Contra as Mulheres 

3-) Vídeo do Jornalista de 57” falando de como se Pazeia em Londrina 

4-) Agenda de Ações para o ano http://londrinapazeando.org.br/agenda-mapa-do-ano/  

5-) Campanha União Solidaria RIFA Sicredi (Cidinha vai trazer as Camisetas) 
http://londrinapazeando.org.br/com-apenas-10-voce-concorre-varias-vezes/  

6-) V Mostra Cultural Internacional Bandeira da Paz 2022 

7-) Projeto para colocar bancos (Trilha da Paz +Pacifistas+ Programa VIDA e outro dar um Kit 

Avatares Pacifistas para cada escola. 

 

Iniciamos a reunião com item 1-) Círculo de Diálogo e Construção de Paz. A Conselheira Silvia 

fez 4 minutos de respiração consciente, convidando a todos a entrarem em contato com sua 

essência, acalmando e buscando um centramento íntimo de cada um. Após esta etapa, 

passamos para o  Círculo de Diálogo e Construção de Paz metodologia da justiça restaurativa, 

e com o objeto da palavra, onde cada conselheiro pode falar por quatro minutos sobre como 

está se sentindo, com tem sido  sua semana e como está fluindo sua vida no momento e o que 

como meta está planejando alterar. 

 Passamos para o item 2-) Indicar nomes para representar o COMPAZ na Rede Municipal de 

Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Sexual Contra as Mulheres do Município de 

Londrina - RMEVCM. A Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica, foi instituída pelo 

Decreto 966, de 12 de agosto de 2019, é órgão de caráter consultivo, propositivo e não 

hierárquico que visa, dentre outras atribuições, a articulação das políticas públicas para o 

enfrentamento à violência doméstica, familiar e sexual contra as mulheres; solicitou até 28/02, 

atualizar/referendar a indicação de suas(seus) representantes, enviando dados de contato para 

reformulação do grupo de WhatsApp e e-mails para o envio de documentos e convocações. 

Pediram o favor enviar nome completo, cargo/função, e-mail, telefone institucional e WhatsApp 

Assim o COMPAZ indicou as conselheiras:   

1- Maria Aparecida Prandini Pereira – Representando da ONG Nós do Poder Rosa no 

COMPAZ  

http://londrinapazeando.org.br/agenda-mapa-do-ano/
http://londrinapazeando.org.br/com-apenas-10-voce-concorre-varias-vezes/
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2- Neusa Maria Rodrigues Napo - Pequena Missão para Surdos Titular  Pequena Missão para 

Surdos no COMPAZ   e o secretário ficou de enviar oficio resposta.  

Passamos para o item 3-) Vídeo do Jornalista de 57” falando de como se Pazeia em Londrina 

 
Foi publicado no site do LondrinaPazeando um resposta a fala do jornalista vem como deixado 

os links do vídeo, que Andre publicou no instagram e no You Tube. VEJA no sitie em 
https://londrinapazeando.org.br/o-desafio-de-ser-um-defensor-da-paz-vamos-pazear/  

4-) Agenda de Ações para o ano http://londrinapazeando.org.br/agenda-mapa-do-ano/  Foi repassada a 

agenda e Fernanda disse que em breve passara toda programação do semana da mulher. O 

COMPAZ e o Pazeando farão no dia 04 e ou 05 um Abraço pela Paz no Lago do Parque Arthur 

Thomas que será o 8º Abraço pela Paz e Não-Violência com a Mulher - Dia internacional da 

Mulher no Arthur Thomaz 

 

5-) Campanha União Solidaria RIFA Sicredi (Cidinha vai trazer as Camisetas) 

http://londrinapazeando.org.br/com-apenas-10-voce-concorre-varias-vezes/  Luis Claudio disse 

que a cada reunião falará da Rifa para mobilizar os conselheiros a colaborarem nas vendas de 

números.  

6-) V Mostra Cultural Internacional Bandeira da Paz 2022 (não tratamos deste assunto)  

7-) Projeto para colocar bancos (Trilha da Paz +Pacifistas+ Programa VIDA e outro dar um Kit 

Avatares Pacifistas para cada escola. Luis Claudio está escrevendo um projeto para apresentar 

para CMTU sobre a colocação da Trilha da Paz, Avatares e Programa vida em alguns bancos 

do Lago Igapó, uma vez que a CMTU pintou com tinta azul nosso memorial no chão da 

Academia ao Ar Livre. A Acomac  - Associação Comerciantes de Material de Construção -

Região Londrina também quer ser parceira neste projeto mobilizando patrocinadores para 

realizar a instalação dos bancos que a CMTU vier a aprovar.  Outro projeto em curso é da 

https://londrinapazeando.org.br/o-desafio-de-ser-um-defensor-da-paz-vamos-pazear/
http://londrinapazeando.org.br/agenda-mapa-do-ano/
http://londrinapazeando.org.br/com-apenas-10-voce-concorre-varias-vezes/
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doação dos Kits AVATARES Pacifistas para todas as Escolas Municipais de Londrina. Se 

conseguirmos os patrocínios poderemos entregar os Kis junto com a inauguração dos bancos 

no igapó. Vamos trabalhar para que estes 2 projetos se viabilizem.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


