
 

ATA da II conferência de esporte e lazer de londrina do dia 19 do mês de 1 

novembro do ano de 2022, às 08 horas e 45 minutos, a conferência foi realizada 2 

do prédio do PDE da UEL, localizado na Rodovia Celso Garcia Cid, PR-445, Km 3 

380 - Campus Universitário, Londrina – PR. Estavam presentes Geder Harami 4 

Harami, representante titular da Autarquia Municipal de Saúde e presidente do 5 

Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Londrina, Sandro Henrique Moreira 6 

dos Santos, representante titular da Fundação de Esportes de Londrina, 7 

Gláucia Cristina Bonora, representante titular das Instituições Educacionais de 8 

Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio das Escolas Públicas ou 9 

Privadas do Município de  Londrina, Priscila Aparecida Silva de Oliveira, 10 

primeira secretária e representante titular da Secretaria Municipal de Educação 11 

de Londrina; Marcelo Hidemi Uemura, representante suplente da Companhia 12 

Municipal de Trânsito e Urbanização; Rui Lopes da Silva, representante 13 

Suplente do Conselho Regional de Educação Física; Antônio Geraldo 14 

Magalhães Gomes Pires, representante titular das Instituições de Ensino 15 

Superior com Curso de Educação Física; Thaisa Costa Dias, representante 16 

titular das Associações Esportivas; Roberto Carlos de Oliveira e Joel Gaspar, 17 

representante dos Conselhos Regionais de Esporte e Lazer (zona norte e sul 18 

respectivamente); Ideraldo Rosa Nascimento, representante titular do Instituto 19 

de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina, Edmundo Silva Novaes, 20 

suplente do representante do Esporte Adaptado ou Paradesporto de Londrina. 21 

Os conselheiros ausentes sem justificativa foram: Angelo Henrique de Matos, 22 

representante titular da Secretaria Municipal de Defesa Social, Rodrigo César 23 

Dias, representante da Secretaria Municipal de Cultura; Rosangela P. Trudel, 24 

representante da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. As 25 

instituições não representadas, com cadeiras em vacância são: Clubes 26 

recreativos e/ou ligas municipais e Atletas, maiores de 18 anos, que representam 27 

Londrina em Jogos Oficiais. O conselheiro Sandro realizou a abertura dando 28 

boas vindas a todos que compareceram ao evento e aos apoiadores do mesmo 29 

como o NEFEL, PDE-UEL, FEL e a Prefeitura de Londrina, em sequência 30 

chamou para compor a mesa solene Claudemir Fattori representando o 31 

presidente da Fundação de Esporte de Londrina representando também a 32 



 

pessoa do senhor prefeito de Londrina, Orlando Mendes Fogaça Junior, diretor 33 

do CEFE-UEL, Sonia Maria Nobre Gimenez e Eduardo Tominaga vereadores de 34 

Londrina e Geder Harami Harami presidente do CMELL. Logo após o conselheiro 35 

Antonio Geraldo realizou a leitura do regimento interno da II Conferência sendo 36 

lido e aprovado por todos presentes. Tivemos a apresentação do professor 37 

doutro Fernando Augusto Sterapravo através de um vídeo. Os presentes foram 38 

convidados a realizarem a foto oficial do evento e em sequência a pausa para o 39 

café. As atividades retornaram as 10h15, os delegados presentes das regionais: 40 

Adair dos Santos, Franklin Pacheco Aparecido, Joel Gaspar, Roberto C. Oliveira, 41 

Rui Lopes Silva e Wilza Carlade Oliveira. Da educação: Andréa Scomparim, 42 

Anísio Calciolari Júnior, Antônio Geraldo M. G. Pires, Jefferson Alvanham de 43 

Souza, Morgana Cláudia da Silva e Sandro Henrique M. dos Santos. Dos atletas 44 

e associações esportivas: Alexandre Segantin, Edmundo Silva Novais, Edvaldo 45 

Viana e Rodrigo Sant’anna contessotto. Os suplentes com direito a voto por falta 46 

de delegados foram: Glaucia C. Bonora e Ronivaldo Marques de Oliveira da 47 

educação e Marcelo de S. Bento dos atletas e associações esportivas. A 48 

conselheira Priscila realizou a leitura das propostas seguindo o protocolo do 49 

regimento que estabelece que cada delegado deve fazer o destaque para cada 50 

proposta e que o faça durante a leitura da mesma. Durante a leitura das 51 

propostas os conselheiros solicitaram que o processo fosse feito novamente por 52 

que os delegados não estavam compreendendo como fariam os destaques, 53 

novamente o regimento foi lido, um dos delegados levantou a opção de se fazer 54 

já o destaque da proposta e em sequência já realizar a votação da mesma, 55 

mudando o regimento da conferência onde este seria realizado no período da 56 

tarde, todos os delegados concordaram com a proposta, sendo assim a 57 

conselheira Priscila realizaria a leitura de cada proposta, não havendo destaque 58 

a proposta era automaticamente aprovada, havendo destaque votava-se para a 59 

manutenção da proposta ou no destaque apontado. Sendo as propostas 60 

aprovadas temos texto final: EIXO 1 Natureza jurídica do órgão executor das 61 

políticas públicas: Criação de uma Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 62 

Criação dos Sistemas Municipais de Esporte e de Lazer; O papel da Secretaria 63 

de esportes e Lazer é desenvolver políticas públicas para esporte, saúde e lazer; 64 



 

Estruturação de espaços públicos; Oferecer atendimentos de esporte e lazer; 65 

Incentivar por meio de programas permanentes, as diferentes modalidades 66 

esportivas que supram as demandas da sociedade civil organizada, 67 

potencializando assim, o esporte e o lazer comunitário; Uma Secretaria de 68 

Esporte e Lazer tem que ser implantada de forma jurídica (iniciação esportiva, 69 

alto rendimento, lazer, captação de eventos e projetos); Planejamento de 70 

estruturas que contemplem a organização, direção e controle de espaços 71 

públicos em que a comunidade será atendida para a realização de práticas 72 

corporais. EIXO 2 Fonte orçamentária: Criação do Fundo Municipal de Esporte 73 

e Lazer; O município deve apresentar outras opções de recursos financeiros para 74 

a manutenção dos projetos. EIXO 3 Políticas Públicas de Esporte e Lazer: 75 

Garantir direito e acesso a espaços pela comunidade a fim de assegurar o lazer; 76 

Garantir a implantação de projetos locais de desenvolvimento de recreação, 77 

esporte, lazer e práticas corporais de forma continua e inclusiva; Políticas de 78 

contrapartida da iniciativa privada que incentivem a fomentação da prática de 79 

esporte e lazer assegurando supremacia do interesse público sobre o privado; 80 

Promover integração entre órgãos da administração pública direta e indireta, 81 

assegurando maior alcance da comunidade aos serviços oferecidos a população 82 

Londrinense; Garantir a consulta prévia no planejamento/elaboração da 83 

ocupação de espaços planejados para execução de esportes e lazer; Auxiliar a 84 

implementação de programas que visem a qualidade de vida do lazer ativo; 85 

Estimular parcerias público/privadas, visando potencializar as práticas corporais 86 

da comunidade; Implantar programas de bolsas/atletas e bolsas/técnico 87 

esportivas; Abertura de concurso público para profissionais de educação física, 88 

para atuar nos espaços públicos comunitários e projetos sociais; Parceria com 89 

instituições de ensino, sociorecreativas desportivas, clubes esportivos e sociais 90 

para o desenvolvimento do lazer,esporte e paradesporto; Reativação de jogos 91 

abertos e jogos intersociedade de Londrina; Criação do Observatório do esporte 92 

e lazer municipal; Elaboração de diagnóstico das demandas sociais da cidade 93 

em relação as políticas públicas de Esporte e Lazer, vinculadas com 94 

Universidades, outras secretarias, setores da sociedade e ouvindo a sociedade 95 

civil. O processo de votação acabou às 11 horas e 55 minutos, as 12 horas e 96 



 

cinco minutos foi liberado par ao almoço. Às 13 horas e 35 minutos a assembleia 97 

foi retomada, com a leitura do texto final, durante este processo foi observado 98 

que cinco propostas não foram lidas durante o período de votação, sendo assim 99 

reaberto o processo de votação, cinco conselheiros não retornaram do almoço. 100 

Após a leitura e votação dessas cinco propostas foi realizada novamente a leitura 101 

do texto final, sendo este aprovado por todos os delegados presentes. Às 14 102 

horas e 40 minutos o presidente explicou que as propostas finais serão 103 

agrupadas em um documento que contemplem as diretrizes que serão 104 

apresentadas a câmara de vereadores, esse documento será discutido e 105 

confeccionado nas reuniões ordinárias do conselho conforme calendário 106 

presente no site https://fel.londrina.pr.gov.br/index.php/conselho-municipal-de-107 

esportes-e-lazer-de-londrina.html, em sequência as atividades foram 108 

encerradas. 109 
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