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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 nono dia do mês de dezembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), terça-feira, 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, Felipe Bot – 

SMELJ, Walquíria Pizzato Lima SMMA, Neimar Oliveira da Silva - FAP, , Valdir Simioni - SMELJ, 

André Snege - SMELJ, Adão José Lara Vieira - URBS, Josiel da Silva Martins – SETRAN e Maurício 

Laurindo Broca – SMELJ. 

 No período da manhã das 09h20 às 11h, após as discussões, definiu-se:  

 Referente ao pedido do Circuito de Corridas Rústicas das Indústrias 2018 sob o Protocolo nº 

07-007014/2017 solicita a alteração da etapa Copel prevista para o dia 22/07/2018 para 

18/03/2018, e a alteração da data da etapa SESI prevista para o dia 29/04/2018 para o dia 

22/07/2018. A solicitação de alteração da etapa Copel foi deferida pela comissão, visto a não 

interferência de demais provas agendadas e o não impacto do trânsito em virtude do percurso 

com caráter cross country. Já a solicitação referente a alteração da Etapa SESI foi indeferida, 

em virtude de provas agendadas nesta data em zona urbana e necessidade de efetivos da 

URBS e SETRAN. 

 Referente ao pedido da empresa Tática Marketing Esportivo – Eirelli, protocolado sob o nº 04- 

069568/2017, solicita a alteração da prova do dia 03/06/2018 denominada como Circuito das 

Estações – etapa Inverno para Circuito de Corridas Banco do Brasil, e alteração da prova do 

dia 15/07/18 denominada como Circuito das Estações – etapa Primavera para etapa Inverno. 

A Comissão solicita a cópia de contrato do Circuito de Corridas Banco do Brasil com a 

empresa Tática Marketing Esportivo como promotora do evento, para assim dar 

prosseguimento ao parecer. 

 A Comissão sugere que os monitores de trânsito sejam capacitados e passem por reciclagens 

anualmente. 

Sem mais a ser discutido, encerrou-se a sessão com assinatura de todos os presentes. 

 

Curitiba, 19 de dezembro de 2017. 

 

Comissão de Avaliação de Eventos de Esporte e Lazer 
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