Ata449_26_agosto_2020_compaz
No dia 26 de agosto de 2020 iniciou-se as 9h, a reunião do COMPAZ Conselho Municipal de
Cultura de Paz via teleconferência pelo link do Google Meet, em Londrina Pr, pois estamos em
Pandemia do Corona Vírus. Registrado no You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=0EWqfJfMLic&feature=youtu.be

"Deficiência, controle de armas e o diálogo com direitos humanos"
Vitória Bernardes Formada em Psicologia pela PUCRS (2008). Atuou na área de inclusão da
pessoa com deficiência no mercado de trabalho e atualmente participa no controle social, onde
está como Conselheira Nacional de Saúde (CNS) e Conselheira Estadual dos Direitos das
Pessoas com Deficiência do Rio Grande do Sul (COEPEDE/RS). Integra também a Comissão
Intersetorial de Atenção a Saúde das Pessoas com Deficiência do CNS, a Comissão Intersetorial
de Saúde da Mulher do CNS e as Comissões de Direitos Humanos do Conselho Regional de
Psicologia (CRP/RS) e Conselho Federal de Psicologia (CFP). Integrante do Coletivo Feminista
Helen Keller de mulheres com deficiência e da Rede Desarma Brasil.

Estavam presentes à reunião:
1. Vitória Bernardes 051.98423-5985
2. Carla Fernanda Paiva Cordeiro Secretaria Municipal de Educação de Londrina Pr 43
988162903 carlafpcordeiro@gmail,com.br
3. Andrea Santos de Souza Militão Gerência de Formação Continuada - SME edu.projetos@londrina.pr.gov.br
4. Luis Claudio Galhardi ONG Londrina Pazeando e COMPAZ Conselho Municipal de
Cultura de Paz paz@londrinapazeando.org.br WhatsApp 43.9.9996-1283
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5. Silvia Liberatore - Londrina - Conselho Regional de Relações Públicas - SP/PR e
Portal da Luz - Londrina. secretaria@conrerp2.org.br www.midiadepazparana.org.br
editor@midiadepazparana.org.br
6. Charleston Luiz da Silva, representante da Secretaria Municipal de Cultura de
Londrina no COMPAZ
7. Leozita Baggio Vieira conselheira do COMPAZ representante Bpw
Londrina/Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais 996233083
leozita@yahoo.com.br
8. Neusa Maria Rodrigues Napo, conselheira do COMPAZ, representante da Caritas
Arquidiocesana de Londrina Paraná neusanapo@gmail.com
9. Maria Aparecida Prandini Pereira - Londrina/PR. representando ONG Nós do Poder
Rosa e COMPAZ. cidinhaprandinipereira@gmail.com. (43) 999196000
10. Lilian Miranda, COMPAZ. Bióloga, produtora Agroecológica, 991135767, e-mail:
mirandalilian1957@gmail.com
11. Suely Magalhães Londrina - Pr suelymagalhaes21@gmail.com
12. Salette Aquino - Membro do Conselho Global da URI - Iniciativa das Religiões Unidas
19-992764413 - salette.aquino@gmail.com site DESAFIO 10X10
www.desafio10x10.com.br site URI www.urialc.org para a Conexão espiritual
todos os dias às 8 h da manhã: https://meet.google.com/ojo-gpcw-joi
13. Debora Núcleo VIVA
14. Geder Harami Secretaria de Saúde de Londrina
Nesta segunda dia 24 de agosto o COMPAZ se reuniu para tratar do assunto entrega da 10°
entrega do Selo “Arma não é Brinquedo” em 2020. Charleston e Luis tiveram uma reunião há
alguns dias com Vereador Amauri e Nantes membros da mesa da Câmara que levantaram a
possibilidade de acontecer a entrega este ano do selo, por conta da Pandemia. Assim criamos
uma comissão de conselheiros do COMPAZ para tratar do assunto. COMISSÃO: 1-Luis 2Charleston 3-Cidinha 4-Eliana 5-Neusa 6-Leozita e 7- Nei Mattos. Nossa proposta é que a
solenidade de entrega aconteça no final de novembro, após as eleições e de forma virtual. Assim
chamamos representantes dos lojistas, da ACIL, das forças de segurança púbica de Londrina e
outros convidados, e fazemos a entrega virtual, depois os membros do COMPAZ vão às lojas e
entregam e protocolam a entrega dos selos aos lojistas, que este ano são aproximadamente em
torno de 74 lojas solicitantes. A lei do selo foi transitada e julgada e os artigos 1, 2, 3 foram
suprimidos, mas a campanha de entrega do selo está em vigor, isto mostra a força desta
campanha que não tem se sustentado nas punições às lojas mas sim pela inserção das lojas na
proposta da campanha, ou seja as lojas que vendem armas de brinquedo, e recebem o selo de
reconhecimento de Londrina (Câmara e Prefeitura) isto já há 10 anos, e ainda renovando a cada
2 anos o selo, e com isto reafirmando seu compromisso com a campanha, o que torna a cidade
uma referência nacional no assunto. Também não somos favoráveis em alterar a atual lei
estendendo para bianual e entrega do selo. Devemos entregar todo ano o selo, isto mantem a
campanha viva e ativa. O COMPAZ e Pazeando tem outros eventos durante o ano que dão
sempre visibilidade ao assunto. A visita às lojas em abril junto com a ACIL, o Manifesto de
Destruição de armas de brinquedos pela PM e Exército na véspera da semana da criança em
outubro, bem como nossa tenda para eventos itinerantes, onde sempre levamos banner e outros
materiais nestes eventos de abraços que realizamos, bem como outros, como por exemplo o
Londrina Mais Educação etc. Queremos ainda uma resposta oficial da Câmara e da Prefeitura
sobre esta continuidade. Assim decidimos marcar um diálogo com o Prefeito Marcelo Belinati e
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com a (mesa da) câmara para discutirmos este assunto. Protocolamos em 23 de julho este
pedido de esclarecimento sobre este assunto e o conselho não obteve uma resposta por escrito
ainda.

Hoje 26 de agosto as 15 horas, 1-Charleston, 2-Luis Galhardi, 3-Nei Mattos e 4-Cidinha
Prandini fomos conversar com prefeito Marcelo Belinati, pois como a entrega do selo é conjunta,
gostaríamos que a prefeitura também se manifestasse sobre a entrega do selo este ano.
Pedimos para ele responder ao nosso protocolo e sobre a impossibilidade manifestada
previamente pela Câmara Municipal de poder entregar este ano. O Prefeito disse que vai se
inteirar do assunto e dos motivos, mas disse que pode pensar na integra virtual pela prefeitura
este ano como uma alternativa a ser estudada. Assim para registro de nossa movimentação
registramos nesta ata todos estes passos para chegarmos através do diálogo a melhor acordo e
solução para entrega do selo neste ano de pandemia. Sem mais nada a tratar esta foi escrita e
publicada na internet.
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