
 

ATA de assembleia nº 007 da reunião ordinária do dia 27 do mês de julho do ano de 1 

2022, às 14 horas e 30 minutos, esteve em Assembleia Geral na sala de reuniões 2 

01 da Secretaria Municipal de Educação de Londrina, localizada na Rua 3 

Humaitá, 900 - Quebec -Londrina – PR. Estavam presentes Geder Harami Harami, 4 

representante titular da Autarquia Municipal de Saúde e presidente do Conselho 5 

Municipal de Esporte e Lazer de Londrina, Sandro Henrique Moreira dos Santos, 6 

representante titular da Fundação de Esportes de Londrina, Gláucia Cristina Bonora, 7 

representante titular das Instituições Educacionais de Ensino Fundamental (anos finais) 8 

e Ensino Médio das Escolas Públicas ou Privadas do Município de  Londrina, Priscila 9 

Aparecida Silva de Oliveira, primeira secretária e representante titular da Secretaria 10 

Municipal de Educação de Londrina; Marcelo Hidemi Uemura, representante suplente 11 

da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização; Rui Lopes da Silva, representante 12 

Suplente do Conselho Regional de Educação Física; Antônio Geraldo Magalhães 13 

Gomes Pires, representante titular das Instituições de Ensino Superior com Curso de 14 

Educação Física; Thaisa Costa Dias, representante titular das Associações Esportivas; 15 

Roberto Carlos de Oliveira e Joel Gaspar, representante dos Conselhos Regionais 16 

de Esporte e Lazer (zona norte e sul respectivamente); Ideraldo Rosa Nascimento, 17 

representante titular do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, 18 

Edmundo Silva Novaes, suplente do representante do Esporte Adaptado ou 19 

Paradesporto de Londrina. Os conselheiros ausentes sem justificativa foram: Angelo 20 

Henrique de Matos, representante titular da Secretaria Municipal de Defesa Social, 21 

Rodrigo César Dias, representante da Secretaria Municipal de Cultura; Rosangela P. 22 

Trudel, representante da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. As 23 

instituições não representadas, com cadeiras em vacância são: Clubes recreativos e/ou 24 

ligas municipais e Atletas, maiores de 18 anos, que representam Londrina em Jogos 25 

Oficiais. Iniciou-se com os informes: o presidente, vice presidente e a 1ª secretária 26 

estiveram em reunião com a comissão de educação, cultura, desporto, paradesporto e 27 

lazer da câmara de londrina, onde foi apresentado o conselho. Em sequência os 28 

conselheiros ressaltaram a importância de uma melhor divulgação das atividades do 29 

CEMLL, assim como os diferentes meios de comunicação para isso no caso a imprensa. 30 

Ficou aberto que cada conselheiro que tenha o contato de alguma plataforma de mídia 31 

que agendasse e/ou realizasse a divulgação do conselho, suas reuniões dando 32 

prioridade para a pré-conferência que acontecerá no mês de setembro de 2022. Os 33 

conselheiros terão até agosto de 2022 para indicar os nomes dos possíveis palestrantes 34 

das pré-conferências e conferência, dando ênfase em nomes que dominem os temas 35 



 

dos eixos temáticos. Sobre os prazos para entrega das tarefas das comissões, 36 

ficou como pauta para a próxima reunião. A comissão de eventos apresentou um 37 

pré-projeto com o check list de alguns materiais que já estão confirmados e os 38 

pendentes. O conselheiro Antônio Geraldo ressaltou a importância de se registrar as 39 

falas, vídeos e imagens da conferência (registro e memória). Também foram abertas 40 

discussões sobre o papel do cmell na construção e planejamento dos espaços 41 

públicos no município. Por final o conselho irá mandar ofício para as três instituições 42 

que representam o paradeaporto, que os mesmos estão sem representações no 43 

CMELL. Sem mais a reunião foi encerrada. Eu Geder Harami Harami, lavrei a 44 

presente ata, que assino com os demais membros do Conselho Municipal de 45 

Esporte e Lazer de Londrina, presentes nesta Assembleia.  46 


