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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021 - ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE LONDRINA
1

Aos 24 do mês de novembro do ano de 2021, às 14 horas e 30 minutos, reuniram-se

2

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

3

https://drive.google.com/file/d/1w6OpTjrvnZ4aVToY-YD3al-

4

x8Hf38Rbn/view?usp=sharing, os conselheiros Geder Harami (representante da

5

Secretaria Municipal de Saúde de Londrina), Adair dos Santos (suplente do

6

representante da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina) Alexandre Queiroz

7

Segantin (representante das assosiações esportivas de Londrina), Sandro Henrique

8

Moreira dos Santos (representante da Fundação de Esportes de Londrina), Joel

9

Gaspar (representante1 do Conselho Regional de Esporte e Lazer de Londrina),

10

Roberto Carlos de Oliveira (suplente do representante2 do Conselho Regional do

11

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

12

Regional de Educação Fìsica - PR), Antonio Geraldo Magalhães Gomes Pires

13

(representante das Instituições de Ensino Superior com Curso de Educação Física),

14

Paulo Santiago Hernandes Tinoco (representante da Companhia Municipal de

15

Trânsito e Urbanização), Angelo Henrique de Matos (representante da Secretaria

16

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

17

de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) e as conselherias Priscila Aparecida

18

Silva de Oliveira (representante da Secretaria Municipal de Educação), Nelma

19

Liberato (suplente de representante da Secretaria Municipal de Assitência Social de

20

Londrina) e Maria Angelita Oliveira Bonifácio (representante do Esporte Adaptado ou

21

Paradesporto de Londrina). Após 30 minutos de Assembleia, entrou na reunião a

22

conselheira Glaucia Cristina Bonora (representante das Instituições Educacionais de

23

Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio das Escolas Públicas ou Privadas do

24

Município de Londrina). Constatada a veracidade do quórum, o conselheiro Alexandre

25

Queiroz Segantin presidiu a Assembleia.

26

A Assembleia foi iniciada com o Presidente da Assembleia apresentando a proposta de

27

prorrogação dos mandatos da atual Diretoria do Conselho por mais dois anos. Após

28

debates, o Presidente colocou a proposta para votação. A proposta foi aprovada foi

29

APROVADA por unanimidade.

30

Após a deliberação, o Presidente informou aos Conselheiros que a partir daquele

31

momento os Conselheiros que desejassem se candidatar a algum dos cargos da

32

Diretoria, Presidente, Vice – Presidente, 1º Secretario e 2º Secretario, deveriam se

33

pronunciar. Após o término do tempo para que os Conselheiros se pronunciasse,

34

somente o Conselheiro Geder Harami apresentou seu nome para a Presidência do
1
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35

Conselho. O nome do Conselheiro foi apresentado à Assembleia que aprovou por

36

unanimidade.

37

Quando da votação para a Vice – Presidência, o Conselheiro Antonio Geraldo

38

Magalhães Gomes Pires solicitou a palavra ao Presidente para que pudesse sensibilizar

39

os Conselheiros acerca da importância de termos o cargo ocupado. Sua solicitação foi

40

negada pelo Presidente. Em respostas a negação da Presidência, solicitou novamente

41

a palavra, que lhe foi concedida, para que pudesse justificar sua solicitação. O

42

Conselherio disse que a Presidência deveria respeitar seu direito de indicar um dos

43

Conselheiros para o cargo e que esse direito não poderia lhe ser negado pela

44

Presidência. Assim, o Conselheiro Antonio Geraldo Magalhães Gomes indicou o nome

45

do Conselheiro Vitor Domingues Martinez e justificando sua indicação em função da

46

experiência do Conselheiro vivenciada em órgão coletivos.

47

Se canditaram ao cargo de vice-presidente, os conselheiros Roberto Carlos de Oliveira

48

e Sandro Henrique Moreira dos Santos. Pediu a palavra o conselheiro Vitor Domingues

49

Martinez, para esclarecer o mal entendido em relação à solicitação do conselheiro

50

Antonio Geraldo Magalhães Gomes Pires, uma vez que o mesmo apenas pediu para

51

lançar uma candidatura. Por entender que a intenção do conselheiro Antonio Geraldo

52

Magalhães Gomes Pires foi de sensibilização e não de lançar candidatura, o presidente

53

da Assembleia prosseguiu a votação entre os candidatos Sandro Henrique Moreira dos

54

Santos e Roberto Carlos de Oliveira. Durante a votação o candidato Roberto Carlos de

55

Oliveira perguntou se por ser candidato poderia votar e o presidente da Assembleia

56

respondeu que não havia nenhuma indicação no regimento interno sobre o assunto,

57

mas que achava por ética não deveria votar.

58

A votação encerrou-se e, por 4 votos a 2, venceu o conselheiro Sandro Henrique Moreira

59

dos Santos.

60

Pediu a palavra o conselheiro Antonio Geraldo Magalhães Gomes Pires para exercer o

61

seu direito de declaração do voto e esclareceu que o candidato pode votar sem nenhum

62

juízo de valor e lembrou que caso o candidato não vote, o número de participantes não

63

bateria com o número de participantes e a eleição poderia ser anulada. Sendo assim

64

solicitou a contagem do número de participantes e número de votos. O conselheiro

65

Geder Harami pediu a palavra para solicitar que após a conferência fosse refeita a

66

eleição. O conselheiro Vitor Domingues Martinez pediu a palavra para fazer a

67

conferência solicitada. Após conferência, pediu a palavra a conselheira Priscila

68

Aparecida Silva de Oliveira, que questionou sobre as formas de candidatura, se poderia

69

ser feita por indicação ou apenas por livre e espontânea vontade do candidato e ainda,

70

se caso houvesse indicação e eleição, o conselheiro poderia declinar. E no caso de ser

71

possível a indicação, essa seria a solicitação do conselheiro Antonio Geraldo Magalhães

2
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72

Gomes Pires. O presidente da Assembleia esclareceu que em relação à presidencia,

73

não estava em regulamento, porém para os outros cargos, caso não houvesse

74

candidatos, o presidente poderia convocar.

75

O Conselheiro Antonio Geraldo Magalhães Gomes Pires pediu a palavra e esclareceu

76

que a indicação poderia ocorrer e que o candidato indicado poderia recusar a indicação

77

ou ainda a eleição e que sua solicitação era no sentido de indicar alguém. Então a

78

conselheira Priscila Aparcida Silva de Oliveira sugeriu que o pedido do conselheiro

79

Antonio Geraldo Magalhães Gomes Pires fosse aceito para garantia do processo

80

democrático de votação.

81

O presidente a Assembleia acatou a sugestão da conselheira Priscila Oliveira e abriu a

82

canditatura para interessados em se eleger ou indicar alguém.

83

O conselheiro Antonio Geraldo Magalhães Gomes Pires, nesse momento aos

84

24minutos e 30 segundos do início da reunião, fez a indicação, escrita na linha 44, do

85

conselheiro Vitor Domingues Martinez para vice-presidencia e o conselheiro Geder

86

Harami para presidente. Porém o conselheiro Vitor Domingos Martinez recusou a

87

indicação. Se candidataram para vice-presidencia os conselheiros Sandro Henrique

88

Moreira dos Santos e Roberto Carlos de Oliveira. Então a eleição foi refeita, após

89

contagem de quórum, e elegeu-se o conselheiro Sandro Henrique Moreira dos Santos.

90

Ao refazer a eleição para presidente, candidatou-se o conselheiro Geder Harami, que

91

foi eleito para o cargo por unanimidade novamente.

92

Durante o processo de eleição, entrou na reunião a conselheira Glaucia Cristina Bonora,

93

mas foi esclarecido pelo conselheiro Antonio Geraldo Magalhães Gomes Pires que a

94

mesma não poderia votar pois o processo de eleição já havia iniciado.

95

Abriu-se a eleição para 1º secretário(a) e candidatou-se ao cargo de 1º secretário a

96

conselheira Priscila Aparecida Silva de Oliveira, que foi eleita por unanimidade. A

97

conselheira Maria Angelita Oliveira Bonifácio se candidatou à vaga de 2ª secretária e foi

98

eleita por unanimidade.

99

Após as eleições cada novo membro da diretoria do Conselho Municipal de Esporte e

100

Lazer fizeram suas considerações e agradecimentos. E os conselheiros presentes

101

agradeceram ao conselheiro Alexandre Queiroz Segantin pela coordenação dos

102

trabalhos até o presente momento e se colocaram à disposição da nova diretoria do

103

referido Conselho

104

Nada mais havendo a declarar, o Presidente da Assembléia dá por encerrada a mesma.

105

Eu, Priscila Aparecida Silva de Oliveira, lavrei a presente ata, que assino com os demais

106

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

107

Assembléia.
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________________________________
Geder Harami (Presidente)

________________________________
Sandro Henrique Moreira dos Santos
(vice-presidente)

_________________________________

_____________________________

Priscila Apª Silva de Oliveira (1ª Secretária)

Maria Angelita Oliveira Bonifácio
(2ª secretária)

Adair dos Santos _________________________________________________

Alexandre Queiroz Segantin ________________________________________

Joel Gaspar ________________________________________
Roberto Carlos de Oliveira ________________________________________

Vitor Domingues Martinez ________________________________________

Antonio Geraldo Gomes Pires ________________________________________

Paulo Santiago Hernandes Tinoco ________________________________________

Angelo Henrique de Matos ________________________________________

Moisés Pamplona de Oliveira ________________________________________

Nelma Liberato ___________________________________________________

Glaucia Cristina Bonora________________________________________
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