
 

ATA de assembleia nº 011 da reunião ordinária do dia vinte e seis do mês de 1 

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

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: Marcelo Hidemi Uemura, 7 

representante da CMTU; Antônio Geraldo Magalhaes Gomes Pires, 8 

representante dos professores dos cursos de graduação em Educação Física de 9 

Londrina; Roberto Carlos de Oliveira, representante dos Conselhos Regionais 10 

de Esporte e Lazer; Ideraldo Rosa Nascimento, representante do IPPUL; 11 

Thaisa Costa Dias, representante das associações esportivas de Londrina; 12 

Vitor Domingues Martinez, representante do Conselho Regional de Educação 13 

Física - PR e Sandro Henrique Moreira dos Santos (representante da 14 

Fundação de Esportes de Londrina); Glaucia Cristina Bonora, representante 15 

das Instituições Educacionais de Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino 16 

Médio das Escolas Públicas ou Privadas do Município de Londrina, Nelma 17 

Liberato, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social de 18 

Londrina; Carina Aparecida de Souza, representante da secretaria municipal 19 

de políticas públicas para as mulheres. Os conselheiros ausentes sem 20 

justificativa, foram Rodrigo César Dias (representante da Secretaria Municipal 21 

de Cultura), Angelo Henrique de Matos. Os conselheiros ausentes com 22 

justificativa foram: Priscila Aparecida Silva de Oliveira, representante da 23 

Secretaria Municipal de Educação. O presidente do CMELL Geder Harami dá 24 

início a sessão com os informes do dia. Nesse momento o conselheiro Antônio 25 

Geraldo apresenta à todos a logomarca oficial do Conselho Regional Oeste, e 26 

usa a palavra para divulgar o encontro do NEFEL na UEL, que tratará do novo 27 

curso de Educação Física com palestras sobre tema, e do mestrado profissional 28 

que está sendo formatado pela Universidade Estadual de Londrina.  O 29 

conselheiro Antônio Geraldo fez um apontamento a respeito da fala do Prof. Dr. 30 

Antônio Carlos Gomes, que após proferir a palestra na pré-conferência do eixo 31 

“esportes”, mencionou que acredita que a melhor opção para Londrina continua 32 



 

sendo o modelo Fundação e não Secretaria. Antônio Geraldo chamou o 33 

professor Antônio Carlos Gomes e os conselheiros que o convidaram de 34 

desonestos, tendo em vista sua representatividade na comunidade esportiva 35 

local. O conselheiro Alexandre Segantin, contrariou sua palavra, argumentando 36 

que o Prof. Antônio Carlos Gomes não vendeu a ideia da fundação, ele apenas 37 

pontuou sua opinião pessoal ao término de sua palestra. Entra em debate a 38 

pouca atividade de esporte lazer na comunidade com a fala de vários 39 

conselheiros, em especial da conselheira Nelma da assistência social que trouxe 40 

a experiência de uma pré-conferência do Conselho Municipal da Criança, 41 

Adolescente e Juventude de Londrina, onde muitas crianças assistidas pela 42 

secretaria de Assistência Social registraram o interesse em diversas 43 

modalidades esportivas na comunidade. O conselheiro Ideraldo apresentou um 44 

modelo de convite da Conferência Municipal de Esporte e Lazer, que será 45 

entregue às autoridades do legislativo e executivo. O conselheiro Vitor ficou de 46 

atualizar o documento e encaminhar para o Ideraldo no dia de hoje. O 47 

conselheiro Antônio Geraldo afirma que não é mais obrigatório o uso de 48 

máscaras em ambientes internos da UEL. O presidente Geder fez um 49 

apontamento em relação à publicação dos regimentos da pré-conferência e 50 

conferência municipal, no sentido que ambos ainda não foram publicados no 51 

Jornal Oficial do Município, fato que poderia anular as pré-conferências já 52 

realizadas. O conselho, de forma geral, sugeriu que ambos documentos sejam 53 

encaminhados com urgência para publicação. Foi sugerido ao presidente 54 

também que faça uma lista única de todos os delegados e seja publicado no site 55 

do CMELL. Entra em discussão a composição da mesa na conferência municipal 56 

de esporte e lazer que ficou estabelecida da seguinte maneira: 1.Prefeito; 57 

2.Presidente da Câmara; 3. Presidente da FEL; 4.Representante da UEL; 58 

5.Presidente do CMELL. 6.Representante do CREF. No dia da conferência: o 59 

conselheiro Sandro ficou encarregada de ser a cerimonialista na conferência; o 60 

conselheiro Antônio Geraldo fará a leitura do regimento da conferência; a FEL 61 

será encarregada pelo coffee break; a conselheira Karina será a encarregada de 62 

redigir a ATA; a conselheira Priscila será encarregada pela leitura das propostas 63 

e dirigir os trabalhos; o conselheiro Geder ficará responsável pela organização 64 



 

dos trabalhos no computador em parceria com a conselheira Priscila; a 65 

conselheira Gláucia ficará responsável pelo controle do tempo das falas dos 66 

delegados; os acadêmicos do curso de Educação Física ficarão responsáveis 67 

pela recepção dos participantes na conferência. O conselheiro Roberto, pede a 68 

palavra para mencionar que a FEL utiliza o Ginásio de Esportes Maria Cecília 69 

para projetos oficiais. Ele explica que pouco muitos anos aconteceu naquele 70 

espaço projetos sociais locais, com o envolvimento direto da comunidade, e se 71 

a FEL utilizar o espaço com projetos oficiais da pasta, inviabiliza o retorno do 72 

projeto local. Para esta demanda, foi solicitado ao conselheiro Roberto registrar 73 

por email a questão, para que o conselho possa questionar a FEL pela pessoa 74 

do Sr. presidente. O conselheiro Alexandre Segantin solicitou que o presidente 75 

do CMELL assumisse a cadeira da CAFEL que lhe é de direito de acordo com a 76 

Lei de fundação deste conselho, de 2017. Essa questão também consta como 77 

atribuições do Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Londrina, no regimento 78 

interno do órgão. O conselheiro diz que o presidente deveria ter assumido sua 79 

cadeira na CAFEL desde que assumiu a função de presidente do conselho. Às 80 

16h40 o presidente Geder Harami, declara a sessão encerrada. Eu Carina 81 

Aparecida de Souza lavrei a presente ata, que assino com os demais membros 82 

do Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Londrina, presentes nesta 83 

Assembleia.  84 


