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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 06/2021 

Ao décimo quinto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois – sexta-feira, no período da tarde, das 

14h30 às 15h30, de forma extraordinária reuniram-se incialmente na sala de reuniões da Secretaria Municipal 

do Esporte, Lazer e Juventude – SMELJ e em conferência virtual 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:, 

Vinicyos Fernando Marchioro Chudzy – SMELJ, Neimar Oliveira da Silva – FAP, Rivelino Almeida – SETRAN , 

Walquíria Pizatto Lima – SMMA e Marcelo de Souza Ferreira - URBS. 

Iniciaram-se os trabalhos. 

O Presidente da Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Lazer – CAEEL iniciou a reunião virtual 

instruindo os membros presentes em relação a pauta. Posteriormente, conforme discutido, definiu-se: 

Delibera essa comissão pautada por meio de decretos e portarias, de todo conjunto dos órgãos municipais da 

Prefeitura Municipal de Curitiba. 

Considerando o encaminhamento do PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CHAMAMENTO 

005/2021 da ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA NOSSO TIME AENT conforme aos documentos comprobatórios 

apresentados considera-se deferido o pedido. 

As entidades integrantes desta comissão deliberaram de forma unanime pelo deferimento do pedido 

referente a interposição de recurso do processo de chamamento público 005/2021.   

A CAEEL fica a disposição para qualquer esclarecimento através do telefone 3350-3736  

 

Curitiba, 18 de agosto de 2021. 
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