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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE NÚMERO  002/2022 DO DIA 30 DE MARÇO DE 2022 

 

Pauta da Assembleia, a pauta seguiu os encaminhamentos da última reunião, 1 

sendo:  2 

1. Apresentação de novos suplentes;  3 

2. Organização da Conferência;  4 

3. Aprovação das atas redigidas. 5 

O vice-presidente Sandro Henrique Moreira, representante titular da Fundação 6 

de Esportes de Londrina, presidiu a reunião em que estavam presentes: 7 

Priscila Aparecida Silva de Oliveira, primeira secretária e representante titular da 8 

Secretaria Municipal de Educação de Londrina; Marcelo Hidemi Uemura, 9 

representante suplente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização; 10 

Vitor Domingues Martinez, representante titular do Conselho Regional de 11 

Educação Física; Antonio Geraldo Magalhães Gomes Pires, representante titular 12 

das Instituições de Ensino Superior com Curso de Educação Física; Thaisa 13 

Costa Dias, representante titular das Associações Esportivas; Roberto Carlos de 14 

Oliveira, suplente do primeiro representante dos Conselhos Regionais de 15 

Esporte e Lazer; Angelo Henrique de Matos, representante titular da Secretaria 16 

Municipal de Defesa Social; Moisés Pamplona Oliveira, representante titular 17 

do  Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina. 18 

Os conselheiros ausentes com justificativa foram:  Geder Harami, 19 

representante titular da Autarquia Municipal de Saúde e presidente do Conselho 20 

Municipal de Esporte e Lazer de Londrina, Gláucia Cristina Bonora, 21 

representante titular das Instituições Educacionais de Ensino Fundamental (anos 22 

finais) e Ensino Médio das Escolas Públicas ou Privadas do Município de 23 

Londrina. 24 

Os conselheiros ausentes sem justificativa foram: Rodrigo César Dias, 25 

representante da Secretaria Municipal de Cultura; Sônia Maria Ulian, 26 

representante da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres; Luis 27 

Alberto Mangili Gomes, representante da Secretaria Municipal de Assistência 28 

Social; Maria Angelita Oliveira Bonifácio, representante dos Esportes Adaptados 29 

ou Paradesporto e Manoel Antônio da Silva, segundo representante titular dos 30 

Conselhos Regionais de Esporte e Lazer. 31 
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Pauta 1: Os novos suplentes apresentados foram: Alexandre Segantin, suplente 32 

da conselheira Priscila Aparecida Silva de Oliveira, representante da Secretaria 33 

Municipal de Educação. A substituição foi feita por meio de indicação da chefe 34 

da pasta. 35 

O conselheiro Antônio Geraldo Magalhães Gomes Pires, representante titular 36 

das Instituições de Ensino Superior com Curso de Educação Física, apresentou 37 

a ATA da reunião de eleição para seu suplente, lista de presença devidamente 38 

assinada de forma virtual, com fotografia dos participantes. A reunião se deu 39 

após convite formalizado, via e-mail, a todas as intuições de ensino superior de 40 

Londrina com curso de Educação Física (bacharel e licenciatura). O suplente 41 

eleito foi o Professor Doutor Anísio Calciolari Júnior, docente da Universidade 42 

Pitagóras Unopar Anhanguera). O Conselheiro Antonio Geraldo ainda informou 43 

que a única instituição que não estava representada foi a Faculdade INEUSL – 44 

Instituto de Ensino Superior de Londrina. O Conselheiro ficou de formatar a 45 

documentação para encaminhar ao Presidente CMELL na próxima Assembleia.   46 

Também foi apresentada a nova representante das associações esportivas, 47 

Thaisa Costa Dias. 48 

Pauta 2: Em relação a conferência municipal, o conselheiro Antônio Geraldo 49 

Magalhães Gomes Pires, pediu a palavra e discorreu sobre sua preocupação 50 

com a falta de visibilidade do Conselho Municipal de Esporte e Lazer, citou ainda 51 

uma situação em que um documento teria sido encaminhado para o CMELL e 52 

retornado à câmara de vereadores sem parecer do Conselho em um assunto de 53 

importância relacionado aos esportes. A conselheira Priscila Aparecida Silva de 54 

Oliveira pediu a palavra para perguntar para qual e-mail foi compartilhado tal 55 

documento, mas ninguém sabia da existência do documento e nem para onde 56 

foi encaminhado. Ficou acordado que é necessário encaminhar para a câmara 57 

de vereadores o e-mail do CMELL para essa finalidade. 58 

Ficou acordado que no dia 27 de abril, próxima reunião do CMELL, às 14h30, se 59 

reunirão na Fundação de Esportes todos os membros do Conselho de Esporte 60 

e Lazer de Londrina para a Assembleia e logo após uma apresentação formal à 61 

sociedade londrinense. Ficou responsável por providenciar o local e os convites, 62 

o vice-presidente Sandro Henrique Moreira. 63 
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Ainda sobre a pauta da conferência, ficaram pré agendados os dias 08, 09 e 64 

10 de setembro de 2022 para a pré conferência e dia 22 de outubro de 2022, 65 

a Conferência de Esporte e Lazer de Londrina. 66 

Pediu a palavra o conselheiro Antonio Geraldo Magalhães Gomes Pires, que fez 67 

um apontamento em relação ao agendamento ser no sábado em decorrência da 68 

agenda pessoal dos conselheiros, lembrando que as Assembleias ficaram para 69 

os dias de semana, com a justificativa das agendas dos conselheiros ligados ao 70 

esporte e prejudicando a conselheira Glaucia Cristina Bonora, professora da 71 

rede estadual que só poderia participar aos finais de semana. A conselheira 72 

Priscila Aparecida Silva de Oliveira, pediu a palavra e explicou que se a 73 

conferencia batesse com as agendas esportivas da cidade, as pessoas que 74 

organizariam a conferência não poderiam participar, bem um dos públicos mais 75 

interessados em participar da conferência (pessoas ligadas ao esporte). Que não 76 

se tratava de adequar às agendas pessoais e que as Assembleias continuariam 77 

às quartas. Então o conselheito Antonio Geraldo solicitou registro em ATA dessa 78 

afirmação. Fica então registrado que as Assembleias continuam sendo 79 

realizadas na última quarta-feira de cada mês, às 14h30. 80 

Ficou combinado também que todos, conselheiros e conselheiras, deveriam 81 

pensar em um tema que represente a conferência que discutirá os assuntos 82 

relacionados ao plano municipal de esporte e lazer de Londrina. As sugestões 83 

de temas deverão ser colocadas no grupo de WhatsApp para posterior votação 84 

em Assembleia. 85 

Os próximos passos para a organização da conferência dizem respeito à divisão 86 

de grupos responsáveis pelo regulamento, pela ficha de inscrição, pela logística 87 

e divulgação. 88 

Pauta 3: A respeito das ATAS redigidas, ficou definido que as ATAS serão 89 

compartilhadas após digitação e todos deverão conferir e fazer os apontamento, 90 

se necessário e que cada conselheiro(a) faça apontamentos em relação apenas 91 

à sua fala. 92 

Antes de finalizar a Assembleia, o conselheiro Antonio Geraldo Magalhães 93 

Gomes Pires pediu a palavra para parabenizar os conselheiros Joel Gaspar, 94 

primeiro representante dos Conselhos Regionais de Esporte e Lazer e seu 95 

suplente Roberto Carlos de Oliveira pelo excelente trabalho junto às 96 
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comunidades das regiões Leste, Oeste e Centro, no sentido da construção dos 97 

conselhos municipais regionais dessas localidades. 98 

Eu, Priscila Aparecida Silva de Oliveira, lavrei a presente ata, que assino com os 99 

demais membros do Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Londrina, 100 

presentes nesta Assembléia. 101 

102 

 

 

 

 

 

________________________________              ________________________________ 

Geder Harami (Presidente)                                   Sandro Henrique Moreira dos Santos  

    (vice-presidente) 

 

_________________________________             _____________________________ 

Priscila Apª Silva de Oliveira (1ª Secretária)                 Maria Angelita Oliveira Bonifácio  

             (2ª secretária) 

 

 

 


