
 

ATA de assembleia nº 009 da reunião ordinária do dia vinte e oito do mês de 1 

setembro do ano de 2022, às 14 horas e 30 minutos, esteve em Assembleia 2 

Geral na sala de reuniões 01 da Secretaria Municipal de Educação de Londrina, 3 

localizada na Rua Humaitá, 900 - Quebec -Londrina – PR. O presidente do 4 

Conselho Municipal do Esporte e Lazer de Londrina, Geder 5 

Harami,  representante titular Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, 6 

presidiu a reunião em que estavam presentes: Priscila Aparecida Silva de 7 

Oliveira, representante da Secretaria Municipal de Educação; Marcelo Hidemi 8 

Uemura, representante da CMTU; Antônio Geraldo Magalhaes Gomes Pires, 9 

representante dos professores dos cursos de graduação em Educação Física de 10 

Londrina; Roberto Carlos de Oliveira, representante dos Conselhos Regionais 11 

de Esporte e Lazer; Ideraldo Rosa Nascimento, representante do IPPUL; 12 

Thaisa Costa Dias, representante das associações esportivas de Londrina; 13 

Vitor Domingues Martinez, representante do Conselho Regional de Educação 14 

Física - PR e Sandro Henrique Moreira dos Santos (representante da 15 

Fundação de Esportes de Londrina); Glaucia Cristina Bonora, representante 16 

das Instituições Educacionais de Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino 17 

Médio das Escolas Públicas ou Privadas do Município de Londrina, Nelma 18 

Liberato, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social de 19 

Londrina; Carina Aparecida de Souza, representante da secretaria municipal 20 

de políticas públicas para as mulheres. Os conselheiros ausentes sem 21 

justificativa, foram Rodrigo César Dias (representante da Secretaria Municipal 22 

de Cultura), Angelo Henrique de Matos. O presidente do CMELL Geder Harami 23 

dá início a sessão com os informes do dia. Nenhum conselheiro se manifestou. 24 

Deu-se início aos pontos de pauta; 1º resumo da II conferência, cada conselheiro 25 

fez um relato da sua perspectiva do evento, o conselheiro Vitor elogiou a FEL 26 

pela estrutura levada no dia e o coffee break, o conselheiro Gerder agradeceu 27 

ao conselheiro Antônio e a profª Morgana pela organização e mobilização dos 28 

alunos em todo o suporte no dia do evento. 2º o conselheiro Antônio ressaltou a 29 

importância de uma articulação com a câmara de vereadores para apresentar as 30 

diretrizes votadas na II conferência, os membros do conselho discutiram qual 31 

seria a forma de se transcrever os assuntos aprovados na IIconferência, visto 32 



 

que muitos desses não estavam no formato de diretrizes, já que o regulamento 33 

da conferência deixa claro que os típicos aprovados seriam agrupados por uma 34 

comissão de conselheiros, redigindo o documento final, este foi aprovado por 35 

todos os conselheiros. Ficou definido que uma comissão será indicada e que a 36 

construção do documento final será construída em e aprovada em coletivo. Sem 37 

mais para o dia, o presidente encerrou a reunião. Eu Geder Harami Harami lavro 38 

a presente ata, que assino com os demais membros do Conselho Municipal de 39 

Esporte e Lazer de Londrina, presentes nesta Assembleia.  40 


