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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. 

 

Ata nº 16/2019 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de novembro de dois mil e dezenove – quarta-feira, no período da 
manhã, das 9h às 11h na sala de reuniões da 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: Jean 
Emmanuel Kulcheski – SMELJ, André Luis Soares da Silva – SMELJ, Neimar Oliveira da Silva – FAP, 
Michelangelo Soares e Silva – SETRAN, Graciele Schwonka Martins – URBS, Marcelo Ferreira – URBS e 
Denilson Mendes dos Santos – SMMA. 

 A sessão foi iniciada com o Jean Kulcheski comunicando aos presentes que o professor Daniel Waleski 
solicitou o seu desligamento do Departamento de Esporte da SMELJ e da Comissão de Avaliação de Eventos 
de Esporte e Lazer, através do email encaminhado por ele, no dia vinte de novembro de 2019. 

 Após o comunicado foram lidas as avaliações sobre a realização da Maratona de Curitiba 2019, 
realizadas pela SMELJ, SETRAN, URBS e FAP. Foram apontados os pontos positivos e negativos da execução 
do evento, sendo posteriormente encaminhado o relatório para empresa realizadora Elite Eventos. 

  Em seguida a Comissão de Avaliação de Eventos de Esportes e Lazer iniciou as análises das 
solicitações protocoladas e conforme discutido definiu-se: 

 Referente à solicitação do Departamento de Lazer da SMELJ, que fará o encerramento do programa 
Pedala Curitiba 2019, no dia 15 de dezembro de 2019, com saída na Praça Nossa Senhora de Salete 
às 09h00 e chegada no Velódromo de Curitiba, o mesmo foi deferido. 
 

 Referente ao esclarecimento sobre a cobrança de taxa pelo organizador ou por terceiro, para ocupação 
de espaço público por assessorias esportivas em eventos chancelados pela CAEEL. A comissão 
elaborará uma carta de manifestação, consultando a legislação vigente da Secretaria Municipal de 
Urbanismo, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e atos da CAEEL ,verificando a legitimidade ou não 
do recolhimento de taxas vinculadas a montagens das tendas de assessorias em eventos esportivos. 
 

 Referente ao Protocolo 04-066511/2019 da solicitante Karina Magolbo solicitando a carta de anuência 
para a realização de projeto de caminhadas urbanas denominado “Curitiba Visita a Pé”, carta esta 
necessária para compor os documentos de participação do edital nº 01/2019, do Programa Estadual de 
Fomento e Incentivo ao Esporte – PROESPORTE do Governo do Estado do Paraná, informamos que o 
protocolo será deferido e a carta elaborada será encaminhada para a solicitante. Sendo que a 
realização do evento, após aprovado no PROESPORTE, será submetido a avaliação e aprovação da 
CAEEL. 
 

 Referente ao Protocolo 04-066133/2019 do solicitante Nosso Time Associação Esportiva solicitando a 
carta de anuência para a realização de projeto de Passeio Ciclístico da Cidade, carta esta necessária 
para compor os documentos de participação do edital nº 01/2019, do Programa Estadual de Fomento e 
Incentivo ao Esporte – PROESPORTE do Governo do Estado do Paraná, informamos que o protocolo 
será deferido e a carta elaborada será encaminhada para o solicitante. Sendo que a realização do 
evento, após aprovado no PROESPORTE, será submetido a avaliação e aprovação da CAEEL. 
 

 Referente ao Protocolo 04-067598/2019 da empresa Nosso Time Associação Esportiva solicitando a 
alteração da 3ª data da Meia Maratona prevista para acontecer dia 09 de agosto de 2020, conforme 
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Chamamento Público 037/2019 SMELJ, para a data de 27 de setembro de 2020. O mesmo foi 
indeferido, pois a data solicitada para mudança não comportará a corrida de Meia Maratona devido a 
outros eventos já previstos em calendário da Prefeitura Municipal de Curitiba. 

  

 
 

Encerraram-se os trabalhos.             

 Curitiba, 27 de novembro de 2019. 

Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Lazer - CAEEL 


