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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 vigésimo sétimo dia do mês de abril do ano de 2018 (dois mil e dezoito), sexta-feira, no 

período da manhã das 9h00 às 11h10 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, Adão José Lara Vieira - URBS,Sandro Oliveira – 

URBS, Alvacir Gonçalves Mendes – SETRAN, Rivelino Zinier de Almeida – SETRAN, Denílson 

Mendes dos Santos – SMMA, Walquíria Pizatto Lima – SMMA, Neimar Oliveira da Silva – FAP, 

Cleonice de Fátima Minaif Gonçalves – SMELJ e Celso Augusto Silveira - SMELJ. 

 A reunião teve início com a apresentação dos novos membros da CAEEL, Cleonice de Fátima 

Minaif Gonçalves – SMELJ e Celso Augusto Silveira - SMELJ. 

Aos ofícios protocolados, definiu-se que: 

 

 Referente ao protocolo nº 07-001641/2018 pedido do Colégio Amplação sobre a solicitação 

para a CORRIDA e CAMINHADA DO COLÉGIO AMPLAÇÃO, no dia 30 de Setembro de 

2018, o mesmo foi indeferido por estar fora do prazo previsto para protocolo no Decreto nº 

580/2015 e por e conflitar com outras corridas na mesma data. 

 

 Referente ao protocolo 04-014715/2018 da Federação Paranaense de Ciclismo sobre a 

solicitação do evento Bike Tour do Paraná, Etapa Paranaguá/Curitiba a ser realizado no dia 

16 de setembro, o mesmo foi deferido, desde que realizada reunião técnica da Federação 

Paranaense de Ciclismo com o SETRAN. URBS, SMELJ e BPTRAN para definição do local 

de chegada e percurso.  

 

 Referente ao protocolo nº 07-001770/2018 pedido da Triativa Eventos sobre a solicitação 

para a 1ª Volta Ciclistica de Santa Felicidade, no dia 23 de Setembro de 2018, o mesmo foi 

indeferido por estar fora do prazo previsto para protocolo no Decreto nº 580/2015 e por e 

conflitar com outros eventos na mesma data. 

 

 Referente ao pedido da SMELJ da 1ª Copa Curitiba de Estrada, a ser realizado em cinco 

datas no ano de 2018, o mesmo foi deferido, desde que realizado em circuito pré-

determinado pelo SETRAN na Av. Dario Lopes dos Santos. 

 

 Referente ao protocolo nº 01-040371/2017 que dispõe sobre mudanças nos requisitos e 

procedimentos que devem ser observados para o trâmite de projetos que tem por objetivo a 
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realização de eventos, pagos ou não, de esporte e lazer em espaços públicos, o mesmo será 

estudado por essa comissão e debatido na próxima reunião.   
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