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COMISSÃO AVALIAÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER – CAEEL 

A Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Lazer – CAEEL foi constituída para avaliação e aprovação de pedido de apoio 

institucional  através do Decreto n. 1643/2013. 

 

Ao décimo dia do mês de dezembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), segunda-feira, no 

período da tarde, das 14h00 às 17h na sala de reuniões do Departamento de Esportes da Secretaria 

Municipal do Esporte, Lazer e Juventude – SMELJ, estiveram reunidos os membros indicados na 

forma do artigo 3º e parágrafo 1º do Decreto n º1643/2013 com redação alterada pelo Decreto nº 

580/2015: Daniel Waleski - SMELJ, André Soares – SMELJ, José Pires – SMAM, Renato Nunes - 

SMAM, Adão José Lara Vieira – URBS, Marcelo Ferreira – URBS, Rivelino Almeida – SETRAN, 

Neimar Oliveira da Silva – FAP, Carlos Pijak – SMELJ, Vitor Broca – SMELJ e Matheus Soares - 

SMELJ. 

 Aos ofícios e projetos protocolados, e com base no item 11.3 do chamamento público 

045/2018 “A CAEEL poderá incluir a qualquer momento ações e/ou eventos no calendário 

oficial da Prefeitura Municipal de Curitiba, desde que haja interesse público, 

independentemente do número de eventos já existentes” definiu-se: 

 Referente ao parecer final da Comissão sobre a Maratona 2018. Foi decidida a aplicação de 

multa de 10% do valor do objeto, lê-se R$ 25.000,00 para a empresa organizadora do evento, 

em decorrência de falhas na prova. Como por exemplo, falta de água no posto de 5 km do 

percurso, problema na entrega de kits, entre outros. 

 

 Troca de data da Corrida das Nascentes do dia 25/08/2019 para o dia 06/10/2019. Por 

motivo de que, no dia 25/08/2019, haverá a Festa do Produtor no município de Colombo. 

 

 Em decorrência da troca de data da Corrida das Nascentes, haverá a troca de data da 4ª 

Etapa do Circuito de Corridas de Rua Adulto, do dia 06/10/2019 para o dia 10/11/2019. 

 

 Em decorrência da troca de data da 4ª Etapa do Circuito de Corridas de Rua Adulto, haverá a 

troca de data da 4ª Etapa do Circuito de Corridas de Rua Infantil para data a ser definida. 

 

 Incluir no calendário 2019 de corridas de rua o Corrida do Fogo, a ser realizada na data de 

06 de Outubro de 2019.  
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