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ATA DE ASSEMBLEIA DE NÚMERO  07/2022 2 

Aos 29 do mês de junho do ano de 2022, às 14 horas e 30 minutos, o Conselho 3 

Municipal de Esporte e Lazer de Londrina esteve em Assembleia Geral na sala 4 

de reuniões 01 da Secretaria Municipal de Educação de Londrina, localizada na 5 

Rua Humaitá, 900 - Quebec - Londrina - PR, com a seguinte pauta: 6 

01 - Datas da pré-conferência municipal de Esporte e Lazer de Londrina 7 

02 - Ocupação das cadeiras do Conselho em vacância 8 

O presidente do Conselho Municipal do Esporte e Lazer de Londrina, Geder 9 

Harami,  representante titular Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, 10 

presidiu a reunião em que estavam presentes: Priscila Aparecida Silva de 11 

Oliveira, representante da Secretaria Municipal de Educação, Sandro Henrique 12 

Moreira dos Santos representante da Fundação de Esportes de Londrina, 13 

Nelma Liberato, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social de 14 

Londrina, Ideraldo Rosa Nascimento, representante do IPPUL; Thaisa Costa 15 

Dias, representante das associações esportivas de Londrina; Vitor Domingos 16 

Martinez, representante do Conselho Regional de Educação Física - PR, 17 

Marcelo Hidemi Uemura, suplente do representante da CMTU, Antônio 18 

Geraldo Magalhães Gomes Pires, representante dos professores dos cursos 19 

de graduação em Educação Física de Londrina e Glaucia Cristina Bonora, 20 

representante das Instituições Educacionais de Ensino Fundamental (anos 21 

finais) e Ensino Médio das Escolas Públicas ou Privadas do Município de 22 

Londrina. 23 

Os conselheiros ausentes com justificativa, foram Angelo Henrique de Matos 24 

representante da Secretaria Municipal de Defesa Social e Roberto Carlos de 25 

Oliveira suplente do representante 2 do Conselho Regional do Esporte e Lazer 26 

de Londrina. 27 

Os conselheiros ausentes sem justificativa, foram Maria Angelita Oliveira 28 

Bonifácio, representante do Esporte Adaptado ou Paradesporto de Londrina, 29 

Rodrigo César Dias, representante da Secretaria Municipal de Cultura, Sônia 30 

Maria Ulian representante da Secretaria Municipal de Políticas para as 31 

Mulheres. 32 
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As instituições não representadas, com cadeiras em vacância são: 33 

Clubes recreativos e/ou ligas municipais e Atletas, maiores de 18 anos, que 34 

representam Londrina em Jogos Oficiais. 35 

O presidente Geder Harami deu início à reunião e sobre a pauta 01 orientou que 36 

os três dias da pré conferência ficaram em aberto para que cada instituição 37 

realize o evento de acordo com a demanda, podendo utilizar um, dois ou três 38 

dias. 39 

Pauta 02 - 02 - Ocupação das cadeiras do Conselho em vacância 40 

A conselheira Priscila citou a questão da paridade nas Assembleias. O 41 

conselheiro Antônio Geraldo esclareceu que é contra pois pode-se não ter 42 

quórum para deliberação dependendo do interesse dos setores. 43 

O presidente Geder pontuou a percepção de que o CMDCA deveria ter uma 44 

cadeira no Conselho. 45 

O Conselheiro Antonio Geraldo sugeriu que a revisão regimental seja feita após 46 

a 2ª Conferência 47 

O presidente Geder perguntou se após a eleição poderia ser feita essa revisão 48 

no regimento.  49 

O conselheiro Antonio Geraldo esclareceu que muitos pontos serão debatidos 50 

na Conferência. 51 

O presidente Geder retirou o pedido das alterações das cadeiras do Conselho. 52 

O conselheiro Vitor apontou a falta das pessoas nomeadas para as cadeiras. 53 

O conselheiro Antonio Geraldo apontou que esse é um problema geral, que está 54 

acontecendo no atual Governo, que retirou a representação dos Conselhos 55 

Municipais. E que acredita na sensibilização das pessoas para que participem. 56 

Ressaltou ainda que o atual prefeito foi o único que pautou a criação do Conselho 57 

Municipal de Esporte e Lazer em Londrina. 58 

O presidente Geder pediu a palavra para falar com o conselheiro Sandro, sobre 59 

o envio do pedido de reunião com os vereadores da Comissão de Educação, 60 

Cultura, Desporto, Paradesporto e Lazer, cujo presidente é o vereador Marcelo 61 

Madureira. 62 

O conselheiro Sandro disse que já enviou a solicitação ao vereador Madureira. 63 

O conselheiro Geder pediu para o conselheiro Sandro solicitar uma coletiva com 64 

a imprensa. O conselheiro Sandro explicou que pediu uma reunião com o prefeito 65 

e que na ocasião chamaria a imprensa. 66 
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O conselheiro Antônio Geraldo pontuou que não podemos pautar 67 

nossas ações à reuniões com autoridades e que a reunião com a imprensa deve 68 

ser feita antes para falar sobre o Conselho. 69 

 70 

O conselheiro Vitor pontuou que devemos ser estratégicos com a imprensa, com 71 

pauta boa e estudo do que será falado. 72 

A conselheira Priscila perguntou sobre o convite já feito anteriormente à 73 

imprensa. 74 

O conselheiro Sandro explicou que foi enviado, porém não tivemos retorno. 75 

O conselheiro Antonio Geraldo sugeriu que o presidente entre em contato direto 76 

com os jornalistas, como por exemplo Fábio Silveira, JB da Paiquerê, Felipe 77 

Arruda da rádio UEL. 78 

O presidente Geder pediu que os conselheiros enviassem para ele as indicações 79 

para divulgação. Depois pediu ao representante do IPPUL que agende uma 80 

reunião com o setor de projetos para que o Conselho possa se apresentar e 81 

colocar-se à disposição. 82 

A conselheira Nelma pontuou sobre a importância do Conselho enviar às 83 

instituições informes com as reuniões e agenda do Conselho. 84 

O presidente Geder colocou uma nova pauta sobre a organização das pré - 85 

conferências e conferência. 86 

Ele pediu para que os conselheiros encaminhassem o cronograma com 87 

antecedência de duas semanas de cada pré-conferência para que ele possa se 88 

fazer presente. 89 

O conselheiro Antonio Geraldo informou que a pré-conferência dos professores 90 

dos cursos de graduação em Educação Física de Londrina ocorrerá em 9 e 10 91 

de setembro. Dia 09 das 18h30 às 23h e sábado das 8h às 16h30 na sala 933 92 

do CEF 93 

Informou também que o espaço para a Conferência - salão do PDE - solicitado 94 

junto a UEL está sendo usado para o Cursinho, mas que vai-se verificar a 95 

possibilidade de uso. 96 

Ainda sobre a pauta, o presidente Geder colocou a questão dos palestrantes. 97 

O conselheiro Antonio Geraldo sugeriu convidar palestrantes que falem sobre os 98 

eixos temáticos, além do Fernando. Sugeriu ainda o secretário municipal do 99 

Esporte e Lazer de Curitiba, Rogério Romero, para falar da natureza jurídica.  100 
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A conselheiro Vitor concordou com a indicação do conselheiro Antonio 101 

Geraldo 102 

O conselheiro Antonio Geraldo pontuou que não se discute modelos de 103 

financiamento, mas sim orçamento público. 104 

A sugestão de palestrante para esse tema ficou em aberto para que os 105 

conselheiros indiquem. 106 

Para o terceiro eixo, o conselheiro Antonio Geraldo sugeriu alguém que já tem 107 

experiência em construção de metas para políticas públicas. 108 

A professora Morgana, convidada para essa Assembleia, sugeriu o Dr. 109 

Temistocles Damasceno Silva, conhecido como Tom, da Universidade Estadual 110 

do sudoeste da Bahia, da Bahia, que está fazendo palestras sobre o tema no 111 

Brasil. 112 

A reunião com a comissão de esportes ficou para o dia 08/07 às 10h30. 113 

Sobre as inscrições para a Conferência Municipal de Esporte e Lazer, levantou-114 

se sobre o sistema operacional e ficou decidido via Google, já a certificação via 115 

CMELL, UEL e FEL. 116 

Sobre os prazos para entrega das comissões, ficou como pauta para a próxima 117 

reunião. 118 

Ao término da pauta, o presidente deu oportunidade para os informes, conforme 119 

segue: 120 

O Conselheiro Sandro informou que ocorrerá a 2º fase dos jogos de aventura e 121 

natureza em parceria com o Paraná Esporte. 122 

O conselheiro Vitor informou sobre reunião com o presidente do CREF, para 123 

retomar a comemoração do Dia do Profissional de Educação Física, com evento 124 

e palestras para profissionais e comunidade. E que a reunião do Cref com os 125 

coordenadores da UEL, teve repercussões positivas. 126 

A convidada Morgana informou que foi feita a 6ª live da comemoração dos 50 127 

anos da UEL - organizadas pelo NEFEL - sobre os cursos de licenciatura e 128 

bacharel e trouxe elementos do novo plano nacional de Esporte. E convidou a 129 

todos(as) para participarem do grupo de estudos sobre Educação Física, Esporte 130 

e Lazer. 131 

O conselheiro Antônio Geraldo pontuou sobre a presença de autoridades na área 132 

da Educação Física na Conferência, que é necessário convidar, por exemplo, o 133 

presidente do Cref. 134 
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Nada mais havendo a declarar, o Presidente da Assembleia dá por 135 

encerrada a mesma. Eu, Priscila Aparecida Silva de Oliveira, lavrei a presente 136 

ata, que assino com os demais membros do Conselho Municipal de Esporte e 137 

Lazer de Londrina, presentes nesta Assembleia.  138 

 139 


