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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 sétimo dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito - segunda-feira, no período da manhã, 
das 08h30 às 10h50 no auditório do Centro de Referência de Esportes e Atividades Físicas - CREAF, 
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, Matheus Soares – SMELJ, Felipe Bot 
– SMELJ, Rivelino Almeida – SETRAN, Julio Cesar Alves - Educare, Iberê de Assis Junior – ITraining, e 
Marcelo Gomes da Silva – Nosso Time. 

Iniciaram-se os trabalhos. 

Os envelopes foram entregues pelos representantes das empresas concorrentes. Os Protocolos da entrega 
foram feitos pelo Presidente da CAEEL. Às 10h15, o Presidente instruiu como seria o procedimento da reunião 
e da escolha das corridas ao longo do ano de 2019. 

Diante disso, os envelopes foram abertos e ficou decidido que: 

 Para o dia 07/04, a empresa I Training e Instituto Educare apresentaram envelopes com projetos. Ficou 
definida a escolha da empresa I Training, por pontuação. 

 Para o dia 21/04, a empresa Instituto Educare apresentou envelope com projeto. Ficou definida a 
escolha da empresa Instituto Educare, por ser a única requerente. 

 Para o dia 23/06, a empresa Nosso Time apresentou envelope com projeto. Ficou definida a escolha 
da empresa Nosso Time, por ser a única requerente. 

 Para o dia 08/09, a empresa Tática apresentou envelope com projeto. Ficou definida a escolha da 
empresa Tática, por ser a única requerente. 

 Para o dia 06/10, a empresa Real Time apresentou envelope com projeto. Ficou definida a escolha da 
empresa Real Time, por ser a única requerente. 

 Para o dia 03/11, a empresa Nosso Time apresentou envelope com projeto. Ficou definida a escolha 
da empresa Nosso Time, por ser a única requerente. 

Encerraram-se os trabalhos. 

Curitiba, 17 de dezembro de 2018 
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