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ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE NÚMERO  06/2022 1 

Aos 21 do mês de junho do ano de 2022, às 14 horas e 30 minutos, o Conselho 2 

Municipal de Esporte e Lazer de Londrina se reuniu, remotamente, por meio do 3 

aplicativo Google Meet, com a seguinte pauta: 4 

1 - Delimitação dos eixos temáticos da Conferência Municipal de Esporte e 5 

Lazer; 6 

2 - Definição dos conselheiros para cada comissão organizadora da Conferência; 7 

3 - Parecer do Conselho sobre o projeto de lei Nº 203/2021, de autoria do 8 

vereador Fernando Madureira. 9 

O presidente do Conselho Municipal do Esporte e Lazer de Londrina, Geder 10 

Harami,  representante titular Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, 11 

presidiu a reunião em que estavam presentes: Marcelo Hidemi Uemura, 12 

representante da CMTU; Antonio Geraldo Magalhaes Gomes Pires, 13 

representante dos professores dos cursos de graduação em Educação Física de 14 

Londrina; Roberto Carlos de Oliveira, representante dos Conselhos Regionais 15 

de Esporte e Lazer; Priscila Aparecida Silva de Oliveira, representante da 16 

Secretaria Municipal de Educação; Ideraldo Rosa Nascimento, representante 17 

do IPPUL; Thaisa Costa Dias, representante das associações esportivas de 18 

Londrina; Vitor Domingues Martinez, representante do Conselho Regional de 19 

Educação Física - PR e Sandro Henrique Moreira dos Santos (representante 20 

da Fundação de Esportes de Londrina). 21 

A conselheira ausente com justificativa foi: Glaucia Cristina Bonora 22 

(representante das Instituições Educacionais de Ensino Fundamental (anos 23 

finais) e Ensino Médio das Escolas Públicas ou Privadas do Município de 24 

Londrina). 25 

Os conselheiros ausentes sem justificativa, foram Nelma Liberato, 26 

representante da Secretaria Municipal de Assistência Social de Londrina, Maria 27 

Angelita Oliveira Bonifácio (representante do Esporte Adaptado ou 28 

Paradesporto de Londrina), Rodrigo César Dias (representante da Secretaria 29 

Municipal de Cultura), Sônia Maria Ulian (representante da Secretaria Municipal 30 

de Políticas para as Mulheres), Angelo Henrique de Matos (representante da 31 

Secretaria Municipal de Defesa Social). 32 
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O presidente Geder Harami deu início à reunião, dando oportunidade para que 33 

os(as) conselheiros(as) se manifestassem em relação aos informes e sugestões 34 

de pauta, mas ninguém se manifestou. Então seguiu-se a pauta: 35 

1 - Delimitação dos eixos temáticos da Conferência Municipal de Esporte e 36 

Lazer.  37 

A conselheira Priscila explicou o organograma, em seguida o conselheiro 38 

Antônio Geraldo apresentou proposta, a partir do organograma, com os eixos: 39 

Natureza Jurídica do órgão executor das Políticas Públicas; Fonte Orçamentária 40 

e Políticas Públicas de Esporte e Lazer. Essa proposta foi votada e venceu por 41 

unanimidade. 42 

2 - Definição dos(as) conselheiros(as) para cada comissão 43 

Foi solicitado que quem não estivesse em nenhuma comissão, para se 44 

manifestar. O conselheiro Marcelo se candidatou para compor a equipe da 45 

inscrição e assim foi feito. Os conselheiros ausentes foram distribuídos nas 46 

comissões conforme indicação do presidente Geder, da seguinte maneira: 47 

Assistência Social (regimento e inscrições); Paradesporto (mídia digital); 48 

Secretaria da Mulher e Secretaria de Cultura (espaço e insumos para o evento - 49 

organização). 50 

Ainda sobre a Conferência, o conselheiro Antônio Geraldo perguntou sobre a 51 

possibilidade de parceria entre o Conselho Municipal de Esporte e Lazer e a 52 

Universidade Estadual de Londrina, para estágio e emissão de certificados. O 53 

Conselho deu parecer favorável à parceria. 54 

3 - Parecer do Conselho sobre o projeto de lei Nº 203/2021, de autoria do 55 

vereador Fernando Madureira. 56 

Sobre o parecer do projeto de Lei, o conselheiro Roberto pediu a palavra e 57 

explicou que fez uma cobrança junto ao vereador Eduardo Tominaga para que 58 

o projeto fosse enviado ao Conselho. 59 

O presidente Geder explicou que no sistema SEI constava o envio em 3 de 60 

março, porém não havia chegado ao e-mail. 61 

O conselheiro Antônio Geraldo leu os pareceres já escritos para os demais 62 

conselheiros. E falou da complexidade do projeto da experiência de outras 63 
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localidades e sugeriu que o Conselho não emitisse parecer favorável ou 64 

desfavorável, mas sugerisse uma discussão mais ampla junto às comunidades 65 

que sofrerão o impacto do projeto de lei.  66 

A conselheira Priscila se manifestou falando que o projeto é muito amplo e abre 67 

muitos espaços, então no projeto isso precisaria ser mais especificado. Mas 68 

ponderou que o projeto parte de duas realidades: falta de dinheiro para 69 

manutenção dos espaços e profissionais que já utilizam os locais públicos sem 70 

contrapartida. 71 

A conselheira Thaisa se manifestou em relação ao valor que seria gasto para a 72 

manutenção como pagamento de água e luz. E explicou que as associações não 73 

têm fins lucrativos e ficaria muito inviável esse tipo de contrapartida, já que o 74 

FEIPE não autoriza gastos com esse tipo de conta. 75 

O conselheiro Vitor apontou algumas situações em que os espaços públicos já 76 

estão sendo utilizados por academias e associações. 77 

O conselheiro Sandro explicou que o projeto visa exatamente regularizar esse 78 

tipo de situação, impondo uma contrapartida e organizando a utilização em 79 

relação aos espaços e horários. 80 

O conselheiro Antônio Geraldo explicou que sua posição é enviar o projeto para 81 

a população, pois está se falando de ocupação da cidade. E que o poder público 82 

não pode pensar em consertar o que está errado. O conselheiro ainda apontou 83 

a questão da gestão pública optar pela privatização alegando a falta de 84 

orçamento. 85 

O Conselheiro Geder abriu para votação sobre o parecer do projeto com o 86 

seguinte texto:  87 

Pela natureza e objeto do projeto e, em função da complexidade do mesmo e 88 

considerando a experiência de outras localidades, considerando ainda que 89 

esses espaços são utilizados, histórico-socialmente pelas comunidades, 90 

sugerimos que o projeto seja enviado às associações de moradores e conselhos 91 

regionais para ser amplamente debatido. O texto foi aprovado por unanimidade 92 

em votação. 93 

Após encerramento da pauta, houve os seguintes informes: 94 
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O Conselheiro Antônio Geraldo informou que as pré-conferências estão 95 

confirmadas na UEL (para as instituições de Ensino Superior) e aguardando 96 

confirmação para a Conferência no auditório novo. 97 

O Conselheiro Sandro informou que neste final de semana serão realizados os 98 

jogos de aventura, em parceria com o governo do estado. E as inscrições para 99 

os Jogos Escolares estão abertas para todos os colégios públicos e privados. 100 

O conselheiro Roberto informou que foi criada a associação de moradores da 101 

comunidade Nossa Senhora da Paz, conhecida como Bratac, com a presença 102 

de autoridades. 103 

Como sugestão de pauta para a próxima Assembleia, o presidente Geder 104 

destacou a ocupação das cadeiras do Conselho em vacância ou sem 105 

participação e o cronograma das pré-conferências. 106 

Nada mais havendo a declarar, o Presidente da Assembleia dá por encerrada a 107 

mesma. Eu, Priscila Aparecida Silva de Oliveira, lavrei a presente ata, que assino 108 

com os demais membros do Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Londrina, 109 

presentes nesta Assembleia.  110 


