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No dia 20 de março de 2019 iniciou-se as 8h, 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 a reunião: Leozita
Baggio Vieira (BPW Londrina A. Mulheres de Negócios e Profissionais), Luis Claudio Galhardi
(Londrina Pazeando), Charleston Luis da Silva ( Secretaria Municipal de Cultura). Luis Claudio
propôs a pauta: 1- avaliação do 8° Embaixadores e mudança de endereço das reuniões do
COMPAZ. Sobre o evento vários itens foram avaliados, e o resultado do evento foi atingido. Mas
Charleston está pensando para o ano que vem inovar com outras ações, talvez ao invés de
piscina poderíamos fazer círculos de construção de paz com os alunos. Durante a ano vamos
avalizar e amadurecer as ideias. Mas as carteirinhas, o Dossiê, as pranchas deverão ser
mantidas.

Realizamos os Círculos de Construção de Paz com os professores e o Abraço pela Paz com
todos, servimos os lanches, premiamos os professores e distribuímos brindes aos alunos. A
Secretaria Municipal de Educação foi com uma equipe nova, e compartilhou com os conselheiros
de todas as atividades do dia. Luis Claudio mostrou reportagem da Rádio CBN e do Blog da
Prefeitura Municipal.

https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=49235&fbclid=IwAR1wddwTGY6qJG4NkR4GC0vRBNr0oItCp
4UDdtWkW2Qp6idXdArrQtBri-4#.XIzfm1BnqNw.facebook

https://cbnlondrina.com.br/materias/ong-de-londrina-promove-acao-contra-violencia-escolar

Passamos para o item, transferência do local das reuniões do COMPAZ todas as quartas feiras.
A Conselheira Neusa Napo, representante da Igreja Católica no conselho, conversou no Centro
de Pastoral Jesus Bom Pastor, com o Padre e conseguiu o compromisso de podermos fazer as
reuniões do conselho lá. Assim mesmo estando em poucos na reunião de hoje, a maioria dos
conselheiros foram consultados e a decisão de mudança de local foi aprovada. Assim a partir do
dia 27/março passaremos a nos reunir lá, que é na Rua Dom Bôsco, 145 Jardim Dom Bôsco Araucárias, em Londrina Pr. Luis Claudio falou do oficio que foi protocolado na Prefeitura, que
visa a fiscalização das lojas em 2019, que devem renovar o SELO arma não é brinquedo
(*transcrita abaixo) . Assim sem mais nada a tratar, a reunião foi encerrada e esta ata será
publicada na internet.

Movimento pela Paz e Não-Violência - Londrina Pazeando
COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz
Endereço para correspondência: Rua Massahiko Tomita 69 Vila Simões/Centro Londrina -Pr

Londrina 15 de março de 2019
Prezado
Exmo. Marcelo Belinati
Prefeito Municipal, de Londrina
Com cópia para Diretoria de Fiscalização de Atividades Econômicas
Este ano o Municipio de Londrina fará a 9ª Entrega do SELO Arma Não é Brinquedo, que
acontecerá em 21 de novembro de 2019, em seção da Câmara Municipal de Londrina.

Gostaríamos com tradicionalmente fazemos, no dia 24/abril/2019 no lançamento da
Campanha Arma Não-Brinquedo 2019 realizarmos uma reunião na ACIL, com Presidente da ACIL, o
Fernando Maurício de Moraes, membros do COMPAZ, do Londrina Pazeando, representantes da Câmara
Municipal e Fiscais da Prefeitura (Secretaria Municipal da Fazenda).
A proposta é:
✓ DATA: 24 de abril de 2019 QUARTA
✓ HORA: das 13:30 até as 14h – após saímos em comitiva para visitar algumas lojas
✓ LOCAL: ACIL Associação Comercial de Londrina
Assim a proposta é no reunirmos na ACIL (das 13:30 até as 14h) – após reunião saímos
em comitiva para visitar algumas lojas, lembrando aos gestores, da necessidade da renovação do SELO,
que segundo a Lei Municipal Lei Nº 9.188, de 3 outubro de 2003, se dá a cada 2 anos. Depois deste dia
os membros do COMPAZ visitarão todas as lojas que devem renovar seu SELO e continuar contribuindo
com a campanha permanente. Após o protocolo destas lojas, cabe aos Fiscais da Prefeitura a
*Fiscalização para constatar que “estas lojas” que através de requerimento pedirão a renovação do SELO
a prefeitura, emitindo “documento” enviado para a Câmara Municipal que licitará os SELO 2019. Assim o
sucesso da política pública de comercialização de armas de brinquedo é a 9 anos referência e
exemplo ao Brasil de que é possível, e este sucesso só é possível com o trabalho da Prefeitura, Câmara
COMPAZ e Londrina Pazeando.

*Art. 4º-A. Para aquelas empresas fiscalizadas nas quais for constatado que não comercializam armas de brinquedo, o
Executivo Municipal fornecerá um Selo como homenagem pelo cumprimento da lei.”
Art. 4º-B. Caberá ao Poder Executivo e a Câmara Municipal de Londrina conceder o Selo a título de reconhecimento
público em razão do cumprimento da lei. VEJA EM ANEXO TEXTO NA INTEGRA.

Certos de contar com seu apoio, despedimo-nos
Com desejo de Paz
Maria Aparecida Prandini Pereira
Presidente do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz

Luis Claudio Galhardi
43.99996-1283 tim 99144-5276 vivo Secretário do COMPAZ Conselho Municipal de Cultura de Paz
www.londrinapazeando.org.br Gestor da OSCIP CNPJ 05.372.804/0001-35
Movimento pela Paz e não-violência- Londrina Pazeando

VEJA EM ANEXO TEXTO NA INTEGR
FONTE: http://www2.cml.pr.gov.br/leis/2011/web/LE113092011consol.html#art1

LEI Nº 11.309, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011
Acrescenta artigos à Lei nº 9.188, de 3 de outubro de 2003,
que proíbe a comercialização de armas de brinquedo no
Município de Londrina.
A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO
A SEGUINTE LEI:
Art. 1º A Lei nº 9.188, de 3 de outubro de 2003, que proíbe a comercialização de armas de brinquedo no Município de
Londrina, passa a vigorar acrescida de três artigos – numerados como 4º-A, 4º-B e 4º-C, com a seguinte redação:
“Art. 4º-A. Para aquelas empresas fiscalizadas nas quais for constatado que não comercializam armas de brinquedo, o
Executivo Municipal fornecerá um Selo como homenagem pelo cumprimento da lei.”
“Art. 4º-B. Caberá ao Poder Executivo e a Câmara Municipal de Londrina conceder o Selo a título de reconhecimento público
em razão do cumprimento da lei.
§ 1º A concessão do Selo às empresas deverá ser feita por meio de requerimento do interessado à Secretaria Municipal de
Fazenda com cópia para conhecimento ao Poder Legislativo Municipal, observado o seguinte e nesta sequência:
I – O interessado deverá encaminhar o requerimento à Secretaria Municipal de Fazenda cabendo a essa Secretaria fazer a
devida fiscalização dos estabelecimentos comerciais que não vendem armas de brinquedo e autorizar a concessão do Selo;
II – realizada a fiscalização e constado o cumprimento da lei o Selo será concedido mediante parecer favorável por meio de
processo administrativo em apreciação ao requerimento mencionado no inciso I; e
III – o Selo será entregue pela Prefeitura e pela Câmara Municipal de Londrina durante solenidade oficial organizada pelo
Poder Legislativo Municipal.
§ 2º A critério do interessado a entrega poderá ser realizada na primeira semana do mês de outubro, antecedendo o Dia das
Crianças.
I – o Selo deverá apresentar a grafia “Arma não é brinquedo ... dê abraços! Lei Municipal nº 9.188/03”, slogan que poderá
sofrer alterações de acordo com a ampliação do debate sobre o tema, cabendo à Prefeitura e à Câmara Municipal apresentar
as respectivas alterações;
II – deverão ser exibidas em destaque na página principal da homepage da Prefeitura de Londrina e da Câmara Municipal de
Londrina os nomes das empresas detentoras do Selo;
III – também como parte da campanha deverá ser criado o e-mail armanaoebrinquedo@londrina.pr.gov.br para ser aberto
pelos fiscais da Secretaria Municipal de Fazenda o qual deverá ser um canal direto entre crianças, jovens, professores e pais
que no seu dia a dia vejam lojas que eventualmente não estejam respeitando a lei; e
IV – Os estabelecimentos poderão afixar o Selo em local visível e utilizá-lo em sua publicidade pelo prazo de 2 anos quando
deverão ser renovados.
§ 3º Além da proibição de venda de armas de brinquedo ficam também proibidas a produção de réplicas deste tipo de material.
§ 4º A empresa que receber o Selo, e após fiscalizada estiver descumprindo esta lei, terá seu Selo cassado e estará sujeita às
sanções previstas na legislação aplicável à espécie.”
“Art. 4º-C. Para os fins desta lei entende-se por arma de brinquedo:
I – aquelas que imitem, se assemelhem ou tragam o formato de armas de fogo;
II – brinquedos que tenham cano e gatilho ou que lembrem ou associem a armas de fogo como: revólver, arcabuz, bacamarte,
bazuca, canhão, carabina, espingarda automática, espingarda, fuzil de assalto, garrucha, metralhadora, mosquete, pistola,
pistola-metralhadora/submetralhadora, rifle; e
III – brinquedos que disparem água, líquidos, sucos, sons de qualquer natureza, bolinhas, espumas, luzes, luzes a laser,
docinhos (chicletes, balas e doces).”

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Londrina, 15 de setembro de 2011.

HOMERO BARBOSA NETO
Prefeito do Município

MARCO ANTÔNIO CITO
Secretário de Governo

Ref. Projeto de Lei nº 306/2011
Autoria: Sandra Lúcia Graça Recco. Este texto não substitui o publicado no Jornal Oficial, edição nº 1665, caderno
único, fl. 1, em 21.9.2011.

