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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL 15 DE DEZEMBRO DE 2021 - ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE LONDRINA 

 

Aos 15 do mês de Dezembro do ano de 2021, às 14 horas e 30 minutos, reuniram-se 1 

em Assembleia Geral, em ambiente virtual pelo Google Meet, link da video chamada: 2 

https://drive.google.com/file/d/1NQLpEYmp7ChWMY2kisDhA5NPszKfKbkZ/view?usp=3 

sharing, o presidente Geder Harami Harami (representante da Secretaria Municipal de 4 

Saúde de Londrina), Adair dos Santos (suplente do representante da Secretaria 5 

Municipal de Saúde de Londrina) Alexandre Queiroz Segantin (representante das 6 

assosiações esportivas de Londrina), Sandro Henrique Moreira dos Santos 7 

(representante da Fundação de Esportes de Londrina), Joel Gaspar (representante1 da 8 

região sul do Conselho Regional de Esporte e Lazer de Londrina), Roberto Carlos de 9 

Oliveira (suplente do representante2 do Conselho da região norte Regional do Esporte 10 

e Lazer de Londrina), Vitor Domingues Martinez (representante do Conselho Regional 11 

de Educação Fìsica - PR), Antônio Geraldo Magalhães Gomes Pires (representante 12 

das Instituições de Ensino Superior com Curso de Educação Física), Paulo Santiago 13 

Hernandes Tinoco (representante da Companhia Municipal de Trânsito e 14 

Urbanização), Angelo Henrique de Matos (representante da Secretaria Municipal de 15 

Defesa Social), Moisés Pamplona de Oliveira (representante do Instituto de Pesquisa 16 

e Planejamento Urbano de Londrina) e a conselheira Glaucia Cristina Bonora 17 

(representante das Instituições Educacionais de Ensino Fundamental (anos finais) e 18 

Ensino Médio das Escolas Públicas ou Privadas do Município de Londrina) e a Priscila 19 

Aparacida Silva de Oliveira (primeira secretária e representante titular da 20 

Secretaria Municipal de Educação de Londrina). Constatada a veracidade do 21 

quórum, o conselheiro Geder Harami Harami presidiu a Assembléia. Iniciou-se a reunião 22 

com os informes, o conselheiro Sandro explanou sobre o projeto verão a ser realizado 23 

nos meses de dezembro (2021), janeiro e fevereiro de 2022. O conselheiro Antônio 24 

Geraldo convidou os conselheiros a participar das atividades comemorativas dos 50 25 

anos da Educação Física da UEL.O conselheiro Geder Harami, apresentou aos demais 26 

os dados do fórum desenvolve londrina 2021, que trata da pesquisa de percepção da 27 

população londrinense. Novamente o conselheiro Sandro falou dos dois eventos que 28 

acontecerão em londrina no mês de Dezembro sendo eles a prova pedestre da cidade 29 

de Londrina e a reinauguração do campo de futebol do Luiz de Sá. Após os informes o 30 

conselheiro Antônio Geraldo, levantou a discussão sobre a representação das 31 

instituições que estão com assento vago no CMELL, solicitando que o CMELL 32 

confeccione um ofício informando as instituições e as representantes não 33 

institucionalizados, solicitando que estas indiquem os nomes dos conselheiros titulares 34 

e suplentes para o preenchimento das vagas em aberto. Também foi levantada como o 35 
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CMELL irá elaborar os critérios para as organizações não governamentais (não 36 

institucionalizados) realizarão a indicação de seus representantes as respectivas 37 

cadeiras do conselho. As reuniões do CMELL continuam sendo realizada na ultima 38 

quarta feira do mês com início dia 23 de Fevereiro de 2022 ás 14:30, o local da reunião 39 

será proposto pelo conselheiro Sando, visto que atualmente a FEL passa por reforma, 40 

podendo não ser possível a realização na forma presencial na instituição. Foram 41 

levantados dúvidas sobre os eixos norteadores para a 2 Conferência de Esporte e Lazer 42 

de Londrina, sendo que o próprio CMELL norteará esses eixos solicitando que cada 43 

entidade organize suas pré-conferências. O conselheiro Sandro participou da reunião 44 

junto aos representantes do estado do paraná como programa esporte que queremos, 45 

que tem por objetivo a criação das políticas públicas para o estado. O conselheiro Geder 46 

solicita a criação do grupo de trabalho em fevereiro de 2022 para a organização da 47 

conferência. O conselheiro Vitor solicita a apresentação do CMELL para a câmara de 48 

vereadores, o conselheiro Antônio complementa a fala solicitando que o presidente do 49 

CMELL articule como presidente da FEL a apresentação do conselho a Câmara 50 

Municipal de Londrina. Também foi levantada a questão da vinculação do CMELL ao 51 

sistema SEI da prefeitura de londrina e a organização das atas para publicação no site 52 

do conselho o conselheiro Alexandre deu a sugestão de que cada conselheiro assistisse 53 

a uma reunião e fizesse um relato da mesma. Nada mais havendo a declarar, o 54 

Presidente da Assembléia dá por encerrada a mesma. Eu, Priscila Aparecida Silva de 55 

Oliveira, lavrei a presente ata, que assino com os demais membros do Conselho 56 

Municipal de Esporte e Lazer de Londrina, presentes nesta Assembléia. 57 

 


