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No dia 16 de janeiro de 2019 iniciou-se as 14:30, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de 

Cultura de Paz no Museu Histórico de Londrina, na Rua Benjamin Constant, 900 - Centro -  antiga 

estação ferroviária, e que tem o estacionamento pelo portão da Rua São Paulo - Portão 

Eletrônico (de frente ao terminal urbano) em Londrina Pr. Estavam presentes à reunião: Luis 

Claudio Galhardi (Londrina Pazeando), Maria Helena Schwartz (HU/ Universidade Estadual de 

Londrina UEL), Charleston Luis da Silva ( Secretaria Municipal de Cultura), Lilian Azevedo 

Miranda (Sindicato Rural Patronal), Claudines Schincariol Perozin (Secretaria Municipal de 

Assistência Social), Maria Aparecida  Prandini Pereira ( Nós do Poder Rosa), Adriana Barra Rosa 

Rodrigues (SEMA Secretaria de Meio Ambiente). A presidente Cidinha deu as boas-vindas a 

todos e iniciou a reunião propondo a pauta. 

1-Início dos Trabalhos do ano (Pauta flexibilização da posse de armas)  

2-Outros assuntos (relato reunião em15/janeiro reunião na Igreja do Mórmons/ Dinâmicas das 

Reuniões semanais/ 8° Embaixadores da Paz)   

3- Evento 19/janeiro 4ª Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da Tolerância Religiosa. 

Luis Claudio trouxe os pontos principais do Decreto Presidencial que flexibiliza o Estatuto do 

Desarmamento, para os conselheiros discutirem o assunto. 

✓ Necessidade de declaração de existência de local seguro com tranca ou cofre em 

residências com crianças, adolescentes ou pessoas com “deficiência mental”   

✓ Gera o problema de fiscalização desta norma, pois basta a declaração; 

✓ Criada presunção de veracidade de informações, tornando-se mera declaração; 

✓ Estabelecimento de critério normativo para definição da efetiva necessidade, retirando 

capacidade da polícia federal em fazer a análise de cada caso concreto; 

✓ Congelamento do principal critério para caracterização de efetiva necessidade em 

pesquisa com dados de 2016, em que convenientemente todos os Estados da 

Federação estão incluídos no critério de efetiva necessidade (homicídios maiores que 

10/100K). Necessidade é necessariamente algo dinâmico e congelar o conceito em 

dados de 2016 afronta o espírito da lei, pois ainda que os índices caiam, a necessidade 

continua espelhando uma realidade aferida há 3 anos 

✓ Autorização para aquisição de até 4 armas de fogo (podendo ser ampliado); 

✓ Alteração de requisito de comprovação de identidade a integrantes da ABIN 

✓ Renovação por 10 anos de todos os registros. Ampliados os prazos de comprovação de 

requisitos para renovação do registro: de idoneidade (antecedentes); ocupação lícita e 

aptidão psicológica de 5 para 10 anos a comprovação da capacidade técnica será 

exigida agora em 10 anos / a comprovação da capacidade técnica será exigida agora 

em 10 anos e posteriormente a cada 2 renovações; 

✓ Para o caso das armas de uso restrito, a comprovação dos requisitos passará a ser de 

10 e não de 3 anos; 

✓ Permissão de recarga de munições para clubes de tiro desportivo fornecerem a seus 

clientes. Gera imenso problema para o rastreamento de munições e consequentemente 

para a investigação policial 



Ressaltou a pesquisa recente (31/12/18) que apontou que 61% dos brasileiros consideram que 

a posse de armas de fogo deve ser proibida, por representar ameaça à vida de outras pessoas. 

Direito à posse significa poder manter uma arma em casa. Para andar com a arma, é preciso 

ter direito ao porte. O levantamento foi realizado nos dias 18 e 19 no mês de dezembro. Na 

pesquisa anterior, de outubro, 55% se disseram contra a posse de armas. O Datafolha ouviu 

2.077 pessoas em 130 municípios em todas as regiões do país. De outubro para dezembro, a 

parcela de pessoas favoráveis à posse de armas passou de 41% para 37%, no limite da 

margem de erro, que é de dois pontos percentuais para baixo ou para cima. 

https://www.paiquere.com.br/autor-do-mapa-da-violencia-do-brasil-contesta-decreto-da-posse-

de-armas/  

 

Sobre a dinâmicas das reuniões semanais, foi proposto que as reuniões do COMPAZ se realizem 

nas quartas de manhã, uma quarta a tarde e na outra semana na quarta de mande, no Museu 

Histórico. Vamos fazer as reuniões na parte externa próximo a locomotiva ferroviária.  Também 

vamos fazer estudos de novos temas e relacionar Cultura de Paz e modernidade Liquida, 

Defensivos Agrícolas, Nutrição e Saúde, Envelhecimento e o Morrer bem, entre outros. Pensar 
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e Refletir sobre vários temas na perspectiva da construção de uma Cultura de Paz. 

Passamos para o relato reunião em 15/janeiro reunião na Igreja do Mórmons. Resolvemos os 

últimos detalhes do evento do sábado. Decidimos fazer o Abraço pela Paz na própria Concha 

Acústica e quem quiser poderá acompanhar o pessoal do Candomblé até o calçadão. 

 

Sobre o 8° Embaixadores da Paz, 

Charleston informou que se 

encontra na gráficas as pranchas 

para destruir nas Escolas. A 

expectativa é que mais de 6.000 

alunos da Rede Municipal 

participam desta primeira fase do 

evento. O Local ainda não está 

confirmado. Houve uma solicitação 

ao Iate Clube para realização do 

evento, mas não houve 

possibilidade. Foi proposto 

pensarmos e nos empenharmos 

que no lanche dos alunos no 

Embaixadores pela paz passam 

“suprimir” alimentos 

industrializados (refrigerante, 

algodão doce etc.) 

Passamos para o Evento 

19/janeiro 4ª Londrina Religiões 

Unidas pela Paz e em Prol da 

Tolerância Religiosa Acontecerá 

em vinte e um de janeiro de 2019 

é o “Dia Nacional de Combate à 

Intolerância Religiosa”, proposta 

pelo Ministério da Justiça e 



Cidadania - Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Em Londrina 1- 

o COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz 2- o GDI Londrina Grupo de Dialogo Inter 

Religioso de Londrina vão promover o evento 4ª Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol 

da Tolerância Religiosa. 

DATA: 19 de janeiro de 2019 SÁBADO (celebraremos antes/sábado) 

HORA: das 08:00 às 10h 

LOCAL: Concha Acústica de Londrina/centro 

 
VEJA COMO FOI EM JANEIRO DE 2015 >>> https://www.youtube.com/watch?v=z1iNrnebo20  

VEJA COMO FOI EM JANEIRO DE 2017 >>> 

https://www.youtube.com/watch?v=mdgmOAobIH4&t=8s  

VEJA COMO FOI EM JANEIRO DE 2018 >>> 

https://www.youtube.com/watch?v=r_nn4L4If2U&t=83s  

*Cada representante de Religião falará de 3 a 5 minutos sobre a Paz e a Tolerância Religiosa. 

Pedimos a todos as lideranças que convidem seus membros. Vamos lotar os bancos em frente 

a Concha, unidos em prol da Paz. Favor confirmar presença (representante que falará no dia) e 

uma estimativa de seus membros que poderão participar do evento. 

ENVIAR e-mail para: 

COMISSÃO ORGANIZADORA: 

Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias - Daniel Fermino da Silva e Oilson Nassar 

Ribas - danielfermino@gmail.com   fones: 99152-6578 

ONG Pazeando/COMPAZ - Luis Claudio Galhardi - paz@londrinapazeando.org.br  99996-1283 

tim 99144-5276 vivo 

Igreja Adventistas do 7º Dia - Pastor Anastácio Papadopoulos Papazoglou - 

aappapazoglou@hotmail.com– fone: 99134-5445 

EVENTO NO FACE EM  GDI 

https://www.facebook.com/pg/gdi.londrina/events/?ref=page_internal 

EVENTO: https://www.facebook.com/events/285608348751067/  

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