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COMISSÃO AVALIAÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER – CAEEL 
A Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Laz er – CAEEL foi constituída para avaliação e aprovaç ão de pedido de apoio 

institucional através do Decreto n. 1643/2013. 

 

Ata nº 14/2019 

Ao vigésimo segundo dia do mês de outubro de dois mil e dezenove – terça-feira, no período da 
manhã, das 9h às 11h na sala de reuniões do Departamento de Esporte da Secretaria Municipal do Esporte, 
Lazer e Juventude - SMELJ, estiveram reunidos os membros indicados na forma do artigo 3º e parágrafo 1º do 
Decreto nº 1643/2013 com redação alterada pelo Decreto nº 580/2015: Daniel Waleski – SMELJ, Patrícia 
Lange Milleo – SMELJ, Henrique Manoel da Silva - SM ELJ, Neimar Oliveira da Silva – FAP, Rivelino 
Almeida – SETRAN, Alvacir G. Mendes – SETRAN, Graci ele Schwonka Martins – URBS, Marcelo Ferreira 
– URBS e Denilson Mendes dos Santos – SMMA. 

O Presidente da Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Lazer – CAEEL iniciou a análise das 
solicitações protocoladas e conforme discutido definiu-se: 

• Referente à solicitação do Grupo Escoteiro Jorge Frassati, que solicita a realização de passeio 
ciclístico para os integrantes do grupo no dia 30/11/2019, as 08:00 horas com saída do Parque 
Bacacheri, o deferimento está condicionado ao  apoio da Guarda Municipal Regional ao evento e 
uma readequação do percurso e horário de saída junto a URBS e SETRAN; 
 

• Referente à solicitação da SMELJ para o PEDALA de final de ano no dia 01/12/2019, SETRAN e URBS 
solicitaram readequação de percurso para deferimento; 
 

• Referente ao Protocolo 04-058924/2019 da Sportion que solicita a data de 04 de abril de 2020 para 
realização da 16ª Corrida da Unimed, indicando o Instituto Compartilhar para receber 100% da 
arrecadação bruta das inscrições, o mesmo foi deferido ; 
 

• Referente ao Protocolo 04-057669/2019 da Organização Fraternidade Sem Fronteiras que solicita a 
data de 03 de maio de 2020 para realização da 1ª Corrida e Caminhada Fraternidade Sem Fronteiras, 
indicando as Instituições “Ação Madagascar e Centro de Apoio a Pacientes Ontológicos Dr. Bezerra de 
Menezes” para receber 100% da arrecadação bruta das inscrições, o mesmo foi deferido ; 
 

• Referente ao Protocolo 04-057030/2019 da Associação Pro Correr de Incentivo ao Esporte que 
solicita a data de 20 de setembro de 2020 para realização da 13ª Corrida do Hospital Pequeno 
Príncipe, indicando o Hospital Pequeno Príncipe para receber 60% da arrecadação bruta das 
inscrições, o mesmo foi deferido ; 
 

• Referente ao Protocolo 04-057029/2019 da Real Time Sports que solicita reconsideração da CAEEL 
para inclusão da prova SANTADER TRACK & FIELD RUN SERIES SHOPPING MUELLER no primeiro 
semestre de 2020, o mesmo foi indeferido , pois não atende ao Chamamento Público 016/2019; 

• Referente ao Protocolo 04-056669/2019 da Mitra da Arquidiocese de Curitiba, solicitando a troca de 
percurso secundário para primário da Corrida do Perpétuo Socorro no dia 15 de dezembro de 2019, 
com doação de 100% da arrecadação para a Comunidade Terapêutica para Dependentes Químicos 
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Perpétuo Socorro, o deferimento está condicionado à adequação do percurso junto ao SETRAN e 
URBS; 

• Referente ao Protocolo 04-056670/2019 da ASSOCIAÇÃO PRO CORRER DE INCENTIVO AO 
ESPORTE solicitando a troca da data da 24ª Corrida do Parque Tingui de 08 de dezembro para 15 de 
dezembro de 2019, o mesmo foi deferido.  

• Referente ao Protocolo 04-059814/2019  do Colégio Energia Ativa, solicitando autorização para o 
evento “Pedale com Energia” no dia 24/11/2019, o deferimento está condicionado ao apoio da 
Guarda Municipal Regional ao evento e uma readequação do percurso e horário de saída junto a 
URBS e SETRAN; 

 

Encerraram-se os trabalhos.             

 Curitiba, 22 de outubro de 2019. 

Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Lazer  - CAEEL 


