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PARANÁ ESPORTE – CNPJ n.º 00.470.127/0001-74 

Ata da reunião entre a Paraná Esporte e a Stecla Engenharia & Consultoria Ltda. 

Tema 
Viabilidade de execução dos projetos previstos no convênio firmado 

entre a autarquia e a Volvo 

Data e horário 18/01/2022 (terça-feira), 09h às 10h 

Local 

Sala de reuniões da Paraná Esporte 

Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020, Capão da Imbuia, CEP 

82810-400, Curitiba/PR 

Participantes 

1. Walmir da Silva Matos – Diretor Presidente da Paraná Esporte 

2. Ilson Augusto Rhoden – Paraná Esporte 

3. Odilon Ribas Filho – Paraná Esporte 

4. José Alberto de Campos – Paraná Esporte 

5. Adilson Domingos – Paraná Esporte 

6. Fernanda Ribeiro – Stecla Engenharia 

7. Henrique Néo – Stecla Engenharia 

 

1. Trata-se de reunião para discutir a viabilidade de execução dos projetos previstos no 

preâmbulo do Convênio n.º 012/2021, firmado entre o Estado do Paraná e a Volvo do Brasil 

Veículos Ltda., quais sejam: modernização do Ginásio do Tarumã, construção do Parque de 

Skate Olímpico anexo ao Ginásio do Tarumã, revitalização da sede da Paraná Esporte e 

adaptação de ginásio para uso em atividades paradesportivas. 

 

2. Inicialmente, foi realizada uma breve apresentação da Stecla Engenharia, empresa 

contratada pela Volvo para a execução das obras acima citadas. 

 

3. Em seguida, passou-se a avaliar o projeto arquitetônico dos locais que receberão o 

investimento, a fim de analisar quais das obras poderão ser realizadas, tendo como 

parâmetros a prioridade das melhorias e o valor disponível. 

 

4. Foram estabelecidas as próximas ações necessárias ao seguimento do convênio: envio da 

documentação e projetos da sede da Paraná Esporte para avaliação da Stecla Engenharia; 

contratação do anteprojeto arquitetônico; e estimativa de custos. 

 

5. Ao final, ajustou-se que ainda essa semana serão avaliados os projetos, para que, após, 
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sejam agendadas reuniões com a equipe de arquitetura encarregada de elaborar o 

anteprojeto das obras. 

 

6. Na data e horário da reunião, a sede desta autarquia não dispunha de energia elétrica 

momentaneamente, impossibilitando a impressão de lista de presença.   


