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Ata de reunião da Associação Médica de Londrina com representantes de várias entidades 1 
religiosas, os mesmos assinaram lista de presença. Realizada no dia 23 de novembro de 2 
2015 na sede administrativa da AML, à Av. Harry Prochet, 1055. A reunião teve início às 3 
19:40 horas, com a leitura, pelo Dr. Antonio Caetano (Presidente da Associação Médica) 4 
das justificativas dos membros que, embora convocados, não puderam comparecer à 5 
reunião, sendo que o membro da Fé Espírita, embora impossibilitado de comparecer 6 
enviou uma expressiva quantidade de SUGESTÕES para aperfeiçoamento da iniciativa de 7 
aproximação das Religiões para uma maximização de edificação de uma pauta de PAZ 8 
para as diversas Religiões locais. Foi feita apresentação individual dos presentes. A 9 
convocação da Reunião havia sido previamente pactuada para discussão da seguinte 10 
ORDEM DO DIA: montagem de um calendário para 2016. A palavra foi franqueada e 11 
quase todos os presentes se manifestaram, com destaque a manifestação do SHEIK 12 
AHMAD SALEH MAHAIRI representante da Religião Islâmica que afirmou de forma 13 
enfática que o Islamismo não prega aquele tipo de ação que ocorreu em Paris e que aquilo 14 
não é religião. Foi proposto pelo Sr. Luiz Cláudio Galhardi a adoção do modelo hoje 15 
adotado pelo GDI de Maringá, grupo que já tem 12 (doze) anos de existência e que vem se 16 
destacando pela qualidade de sua programação e conquistas – o programa de Maringá é de 17 
04 (quatro) reuniões anuais sendo que uma dessas consta de um Evento Social de grande 18 
envergadura com programação externa e grande divulgação midiática que alcança toda a 19 
Cidade e é patrocinado por uma das Religiões que é escolhida por sorteio – a proposta não 20 
obteve aprovação de plano e a reunião teve prosseguimento tendo sido aprovada a proposta 21 
alternativa para reunião nas terceiras terças feiras dos meses pares, iniciando pelo dia 22 
16.02.2016. Foi aprovado a criação de um SITE INTER-RELIGIOSO para comunicação 23 
do grupo cujo desenvolvimento ficou por conta do COMPAZ através de seu diretor Sr. 24 
Luiz Cláudio Galhardi. Ao final foi ratificada a data de 16 de fevereiro de 2016 para a 1ª 25 
Reunião do GDI-Londrina e a 2ª Reunião para a data de 19 de abril de 2016 oportunidade 26 
em que serão consultadas alternativas para a determinação do CALENDÁRIO PARA 27 
2016. A reunião findou-se às 21:20 com uma prece entoada pelo representante da 28 
Umbanda. Esta ata foi redigida por mim, Jeronimo Francisco Neto, 23 de novembro de 29 
2015. 30 


