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Ata d~ segunda reunião ordinária da Comissão do Program,
1 

=stad1. 
1
1 de Fomento e 

Incentivo ao . Esporte- CPROESPORTE, realizada no dia 13 d1 noven :tro, no auditório 
d~ ~~cretana de Estado do Esporte e Turismo-SEET, sik à Ru: Pastor Manoel 
V1rg1~10 #de Sou_za, 1020, Capão da Imbuia, Curitiba - PR. A: 1 0h00 :, presidente da 
Com1ssao, Jose Al~erto d~e· ~ampos deu as. boas vindas e a! radeet: I.a .pr.esença de 
t_odos, destacando 1mportanc1a da reunião extraordinária que ;é deu ·,a mesma data 
as 09h17 com pauta específica. acerca do Mandado de :: ~gura_rI a ·n.º 0036329~ 
63.2018.8.16.0000 e posterior Rátificação e Convalidação ·1 os Ate ; Emanados da 
Comissão nomeada pela Resolução n.0 04/2018 veiculada ncI Diário . )ficial do Estado 
edição n.º 10.259 de 23 de agosto de 2018. Em seguida, deu 1ício à · ,auta da reunião 
or?inária, fazendo a leitura da Ata 01/2018 referente à Prir: :lira R! .mião Ordinária, 
orientando que a qualquer momento os membros ! :,deriar intervir para 
escla_re?im_entos. Terminando a leitura abriu votação para ·omolo! .; ação, onde por 
unanimidade, os 11 membros aprovaram o teor do ins· ·umentc, passando ao 
procedimento de rubricas e assinaturas do mesmo. A seguir, . 1 presic .mte fez a leitura 
dos comunicados e informes, comunicando as segI intes ,.olicitações de 
desligamentos e respectivas substituições: Dia 17 de setem m, o ~ ·. Mário Antônio 
Mendes, membro suplente, indicado pelo segmento federaçõc ., solici :>u desligamento 
por motivo de indisponibilidade de . agenda. Para substituiçãi: na d:: ;~ de 26/09/208, 
fora a acionado o Sr. Martinho Nobre dos Santos, que na dah: je 03/ J/2018 informou 
a indisponibilidade para assumir a colocação. Na mesma ::lata c1 03/10/18, fora 
acionado o Sr. Eduardo Vargas Neto, que informou o i1 :eress : em assumir a 
colocação, passando então a compor como membro supl inte n: :resentante das 
federações e clubes com finalidade esportiva. No dia 25/09/2 : 18, o ~ ·. Mário Augusto 
de Araújo, membro titular, indicado por dirigentes municip , s do 1-.; sporte, solicitou 
desligamento por motivo de indisponibilidade de agenda e na fata d1: . 26/09/2018 fora 
acionado o Sr. João Carlin Ferreira Padilha, que na data d : 01/10// 018 informou o 
interesse em assumir a colocação, passando então a comi: >r com I membro titular 
representante dos dirigentes municipais esportivos. No dia .1 8/11.f2l. 18, o Sr. Paulo 
César Souza, membro suplente, indicado pelo segmen : ) fede ,· ,1ções, solicitou 
desligamento por motivo de indisponibilidade de agenda e para a :substituição, na 
mesma data fora acionado o Sr. Athos Marangon Schv, ,ntes, :,ue informou a 
disponibilidade para assumir a colocação, passando então ;, comp, .. como membro 
suplente representante das federações e clubes com finalid , je es1: ,rtiva. Ressaltou 
em sua fala que as referidas substituições obedeceram ao , ·itério :) artigo 6°. Do 
Regimento Interno da Cproesporte. Na sequência, fez a leitur. sobre parecer quanto 
à solicitação da CPROESPORTE, manifestada na primeira r,: mião e ·ctinária, sobre a 
possibilidade de disponibilidade orçamentária para dispo1 de e \.adia aos sete 
membros com residência fora de Curitiba, informando a solicif ção m uerida mediante 
protocolo de número 15.400.286-3, emitido em 25/09/2018 t o pam ~er emitido pela 
SEET em 05/10/2018 que recomendou alteração no [ ~ereto 8560/2017 que 
regulamenta a Lei 17. 7 42 e institui a PROESPORTE, além d inclu$ ~ do orçam~nto 
na legislação da Lei Orçamentária de previsão de recursos p. ra cusl-: I0 das refendas 
despesas. Em seguida encerrou os informes fazendo a leitura los me nbros que foram 
removidos e dos membros que retornaram à Comissão, em cI mprimi:·1to Mandado de 
Segurança n.º 0036329-63.2018.8.16.0000, sendo e : tes: r. lEMBRq_S DA 
RESOLUÇÃO 4/2018 QUE SAÍRAM A PARTIR DA RECO!· STIUIÇAO DA 
RESOLUÇÃO 02/2018: PRESIDENTE: MARCOS AUREL O SCI EMBERGER -
CPF/MF 505.387.999-00, TITULARES: JOÃO CARLOS 8,1 RBIER ) - CPFiMF -
636.326.759-53, MARCUS FABRIZIO BUSATO - c1 : : /MF :\56.673.909-49, 
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WANDERLEY BADY HADDAO (Trtutar) - CPFIMF 599 56 679-5.; SUPLENTES 
FERNANDO MARINHO MEZZADRf - CPF/MF 653 343 029- 2 MAFCUS AURELIO 
SILVA DE ABREU - CPF/MF 734 134 107-68 Mil TON ;- ºARE( DO ANFILO -
CPF/MF - 439 049 98~ PAULO MARCOS SCHMITT - C :>f/MF 354 113 749-87 
sendo o TOTAL oe oito MEMBROS MEMBROS DA RE~ vLUÇ~ O 2/2018 QUE 
RETORNARAM A PARTIR DA DISSOLUÇÃO DA RESO. UÇÀC 4 2018 JOÃO 
DOUGLAS FABRÍCIO - CPFl MF 606 115 379-15 JOSELENf- NAZP~ETH PEREIRA 
DOS ANJOS - CPF MF 004 068 939-50 PAULO ROBER..,..) PAC IECO FILHO 
CPF/MF 027 535 189-04 SUPLENTES UNDSLEY DA SILV, RASC RODRIGUES 
CPF/MF 003 582 089-63 ANDRÉ LUIS DOMINGUES MOUN -CPF 1F 034 885 139-
12 JOSÉ JORGE TOBIAS DE SANTANA CPF MF 6-1 89~ ! 17-49 MILTON 
FRANCISCO DO Ó CPF 'MF 168 395 369-04 DIOGO MOYP - CPFll i F 043 595 999-
94 no TOTAL de o to MEMBROS Em Sc89uida o s.ecretano ~ ~o Bar' ero pronunciou 
agraaeomentos aos memOíos p<esemes e o Pres :den • abn.. os trab.oJhos 
con , idando o pro' O son coordeni>dor do PROESORTE p:. J con!t <1ua1,.:nr o otual 
etapa de ana se teCl'lrea e de m&nto Prof O son C$O:Jreo , qu.e SEET 01rovés 
do Programa Estaóua oe Fomento e Incentivo ao E1Porte (Pf ')ESPC. RTE) com b:lse 
no At1 26 e 28 do Dea'eto 8560/2017 perm I u o conee-~s.õ de ou o f,nance ro o 
p,oietos creóenc aeos e abnu o c.a.dastramenlo para pessoa· !asas nterc,s.s;ld:JS cm 
exercere-n a: • .oJdt!~ como parecenslas de m€:mo do pro,e >5 eJD --: "'- OS Informou 
a,nda que ~ ~.,scn,os estão compondo vm Banco de OJdos : Pare.. '' ~las da SEE T 
e poderão s.er contralados para prestar s.erv,ç.os de onl se cm i o do ~rcccrcs 
tec.n e.os de P10je,os nscntos em QU3 sc.uer ed :a s do P OESP , RTE ln'onnou 
lambem ou.e a an.> se tecn-ca e de mér lo (e ta pe os porecc slas ! 0'~ de 25 o 31 
de outuo:o e qve a part r da puo ~ o C;lS no;;u e pJrcce,c em : .e • na dDl.a do 05 
de no-,embto aor u-u a la&e de reo..rsoJ N·o IOIJI aos 34 nn:J: , GW>lt0) proietos 
anal-sados e pon1uados com M!u5 t c:.P,.,.Cl ,.o:. p :i rçe et c;l 28 n:e e :o I ic.3t:>m com 
nolas acm_a de --o 1M?•c,,-u,. ) e 6 ieu) com ,i,oi:u at>-l jo do 7( ,se:e~ • Sí"ndo que 20 
(v1n1e ) p,oponeme1 cn1r-oram com 1ccurao5 '°-C-LJ l"a·o rv . ! o ~ r l,l5 OeSlt'S 14 
(c.alorze l pt~esos &olrct iJm o 1e~ç6c~ n~~ 1u:>:1 po,, luJçócs eJ~ L.'H ;je, nos 28 ( .. nntc 
e o :o) P,Oj'! 'OS 3~0, paro :1 Com nlo T t· ctt c:a .rt.0ar •~uc: 1c anflhsu p.1rn 
op,ovo~o e d,,, ov~o do anc.en1 . o O~.-:» n'otm,çóes e n. 00t. ., pJ la.,,o o s, 
COOfdCl'l.ldcY oc: E.spottct á!l SCET Pro ' Cr :.1 1no 8:Hros f ,r, ,e:. ~r os pro,etos e 
ut1 l O\J de rew•to • ".v , mcaU:t"0O em CJU):'I te; ::):1 a, ~<"9 • n•eii. 11 om,:içóe, UmiJ 
te 4n p3ra e1po1t.ç:J o G' r, •;c.n ó• P,o; ,·:o, com , u :, h.l:li;l◄ • • • J " '".Ol.JS , ovlra 1c1;, para 
e,posiç.l1> do SISPROFICE po:..s b;!;.1anoo o d c.•1.í '..f\Utn•• f'I : d r e. Ja pro)tlo com 
pontu~çóe's o por..:~1c1 ll m~id!l Que u, ' :r•.scm nce,.--a.:i, o A , JlN apresentou 
uma re1.;i1ona dos J.: P,Oio!Olt com a, itl!01mJçóo,:. oo ~ nom do proponente 
nome do p,o_e10 CD'?Qotl~ fu •D o,ç.um cn:fmu moo.a!=tlaue I suas c .pea, "ª' nota, 
onde 5 a neo) des:cs em auo PCtH .11 "'..0:UJ C'fam lQU.l~ ou ipeoo , a 70 l eetenta) 
apreser,:a~am co.nsKletaçóe s em U l.lS pa~ea•e:s Qu~ ~uge l1Tl a. aç~o cmeno,a 
por parte da Com ss i o T ec'"JCa e na sua ma ::m a r cu 1rn rt rêrc. a ao não 
curnprmeri:o ao :m •e es•a::>eleoco no ea la cu,o 0<ça1 ,n·o ra e abora,;âo 
caotaçjo e coo•oena~o ao oro,~~º somaao, aç-,esen:a• n-~e ~peri.ore-s a 5".,. 
1c..nco por c.e,., ·c O.J ... ~, c.a:>!aao "d\.s .e s.enco o::;~r ,ac: , a'J ·ações para as 
'a '<as orça'llen:a .. as e prir,-c ::>a -e-·e ,e'e'e'"''e as ôetpe is par pa9amen10 de 
pessoa qJe e,ceoe:am ~~ C"'Cuen::a p<.Y :e,,..o) ao 'l'i ./ to;'.a proposto para 
e1.ec~o do pro ~·o t--..;c~se a e • .. •a aos ~ Oie:o~ e 10 s e :aac ,o, um membro 
à J· CPROEsoqTE ~ue ~ .. a'""'º a~s 5 ~"'?J oro;et~ s :,a z ;; os cor rregu ard3des 
' oss.em es·es co'1stae·aoo CO."""O '"'ao:o a prosseg .. :1 por tl ::m sld a1a ,aaos por 
oa~ecer s:as O t')(es 1e1:e cons,c:e·ou co!ocanc-o ern , o•aç. ; da C ,r, ssão sob<e a 
cec são em reação a ..,..,,a ª'"'ª se :n:enosa sobre os re4 'dos J o,etos e, ,., se a 
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mesma entendia que os projetos poderiam de ,mediato ser d• !Sclassi' cados~~';;;;;ã 
(seis) votos a favor de analisar e 5 (cinco) votos a favor de Jescon31derar Frente à 
decisão. a Com1ss~o InicIou a análise dos 5 (cinco) r,-ojetos , registrados no 
SISPROFICE sob os números 11975, 11 988, 11 964, 11969 e 11 7H, onde (quatro) 
foram reprovados para avançar na etapa de distribuição e o ,rojeto 1177 4 foi votado 
para permanecer na fase de distribu ição. Após a leitura cJ 1s 34 trinta e quatro) 
proJetos e a desclass1f1cação de 4 (quatro) sob análise criterio ~ ~ da C, ·nissào Técnica 
iniciou-se a contabilidade referente aos projetos aprovc1 Jos e a equação de 
distribuição prevista em edital , que deveriam ser apl icados nes1a fase nformando que. 
a partir de R$ 2 000 000,00 (dois milhões de rea is) . 20%, (vintP. por e- 11to) equivalente 
a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) deveriam ser des'.1n ados e. ') paradesporto 
sendo 10% (dez por cento) para cada categoria , resulta nfo en-, R$ 200.000 00 
(duzentos mil reais) para o paradesporto dentro da categ, ia 01 Eventos e R$ 
200.000,00 (duzentos mil rea is) para o paradesporto de, ro da categoria 02 -
Treinamento. Dando continuidade na equação, o valor de R$ .600.01 0,00 (um milhão 
e seiscentos mil reais) deveriam ser destinados para ,s prc .3tos esportivos 
convencionais , sendo 50% (cinquenta por cento) para a categr ria 01 -Eventos, 
resultando em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e 50% (cin .Juenta r,or cento) para a 
categoria 02 - Treinamento , resultando em R$ 800.000,00 , oitocer-los mil rea is). A 
próxima tela mostrou uma planilha com saldo inicial de R$ ;: J0.000,U0 (duzentos mil 
reais) para projetos de paradesporto, destinados a preencher os 1'0% (dez por cento) 
do incentivo à categoria de eventos, porém, como não ,ouve :1enhum projeto 
aprovado com nota acima de 70 (setenta). a mesma tela info, 11ou q·.:e o saldo de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) passaria a compor com os 'i0% (d ~:~ por cento) da 
categoria 02 - Treinamentos. A próxima tela mostrou uma pia 1ilha co r I saldo inicial de 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para projetos de par;1despc o destinados a 
preencher os 10% (dez por cento) do incentivo à categoriê de trei amento, porém, 
com o acréscimo dos 10% (dez por cento) não utilizados pe !.=i cater ,ria 01 , iniciou a 
equação com o saldo de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil re ais) . N[i •nesma planilha, 
fo i informado 1 (um) projeto apto, no valor de R$ 200.000,0(1 (duzen os mil reais) e o 
saldo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) . não utilizados r·.1 categ-:,ria, passaram a 
ser contabilizados para a categoria 02 - Treinamentos na classifica _.ão dos projetos 
esportivos convencionais . Nova tela foi aberta para a 11istribui ·ão de projetos 
destinados à categoria de eventos para esportes convencion lis, corr saldo inicial de 
R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e para a referida categc, .a, a ap:·esentação de 6 
(seis) projetos classificados para aprovação da Comís:- .ío Téc1ica, por fa ixa 
orçamentária , sendo que para a faixa orçamentária 02 de RS, j 0.000 ,C O (cinquenta mil 
reais) à R$100.000,00 (cem mil reais) , foram selecionadL :; 04 (i: Iuatro) projetos, 
total izando o valor de R$ 320.681 ,86 (trezentos e vinte mil , ~ iscent<...s e oitenta e um 
reais e oitenta e seis centavos) na faixa orçamentária 03 d( R$1 OC )00,00 (cem mil 
reais) à R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foi seleci ,nado (um) projeto no 
valor de R$ 129.266,00 (cento e vinte e nove mil e duzentos •:· sesse:1ta e seis reais) e 
na fa ixa orçamentária 04 de R$ 150.000,00 (cento e ciri uenta ,·.111 reais) à R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) foi selecionado 1 (um) p,ojeto, ~o valor de R$ 
170 380,50 (cento e setenta mil , trezentos e oitenta reai:; e cin ·~uenta centavos) 
totalizando o valor de R$ 620.256,36 (seiscentos e vinte mil , Juzent >s e cinquenta e 
seis reais e trinta e se is centavos) e um saldo de R$ 179.7.1 3,64 (e :nto e setenta e 
nove mil , setecentos e quarenta e três reais e sessenta e qu ,tro ceI tavos) , que uma 
vez não utilizados passam a compor o saldo para proj,:., os da categoria 02 -
Treinamentos para esportes convencionais . Abriu -se nova tel, cujo s Ido apresentado 
se deu da soma dos R$ 800 000,00 (oitocentos mil reais) re, nente~ ao valor regular 
do incentivo para a categoria 02 - Treinamentos , acres ido de R$ 200 000.00 
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(duzentos mil reais)_, referentes ao saldo do incentivo para o p,Yadesp ,rto na7at;g·;;ra 
O~ - eventos. e 1T1a1s o valor de R$ 179.743,64 (cento e setenta e nov ) mil, setecentos 
e quar·~nta e três reais e sessenta e quatro centavos) , ~ ildo d,.1 incentivo para 
categona 01 - eventos para esportes convencionais, tota·izando o valor de R$ 
R$1.179.743,64 (um milhão, cento e setenta e nove mil , setecentos E quarenta e três 
reais e sessenta e quatro centavos) para projetos de treinam :mto/co11vencional. Para 
dar inicio a distribuição . a Cproesporte analisou duas meto( ologiaf; de distribuição, 
onde a primeira se daria por nota em ordem crescente e por fa -:a orçamentária 
sucessivamente da faixa 01 à faixa 04 ou por percentua s dentre; de cada faixa 
orçamentária, sendo então preenchido por nota em ordem cr•:'>cente ,1té completar os 
percentuais estipulados. O presidente abriu votação , que po1· '.manimidade a primeira 
opção fora escolhida para o andamento do processo de distritJuição .. ,o incentivo para 
os projetos aprovados , por nota em ordem crescente nas suas .rm,pectivas faixas 
orçamentárias, completando os primeiros lugares, os segundJs lugares, os terceiros 
lugares e assim sucessivamente, até o valor total igual ....,u mer. or, porém mais 
aproximado ao teto do incentivo. Iniciou-se na referida ord , 11 , a e ;;tribuição onde, 
para a fa ixa orçamentária 1 - até R$50.000,00 (cinq·. 3nta .r. il reais) foram 
selecionados 2 (dois) projetos , totalizando o valor de 1 $ 99.1'03,12 na faixa 
orçamentária 02 de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à R$1 C .000,0 (cem mil reais) , 
foram selecionados 02 (dois) projetos, totalizando o valor de ~$ 15t 077,80 (cento e 
cinquenta e cinco mil. setenta e sete reais e oitenta centavo : ), na fé xa orçamentária 
03 de R$100 .000,00 (cem mil reais) à R$150.000,00 (centt- e cin< .uenta mil reais) 
foram selecionados 2 (dois) projetos totalizando o valor de R~; 280.2(' l,98 (duzentos e 
oitenta mil. duzentos reais e noventa e oito centavos) e na ·i,1ixa on:. :tmentária 04 de 
RS 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais) à R$ 200.000,00 (du entes mil reais) 
foram selecionados 3 (três) projetos, totalizando o valor de R~ 596.3 · : ,04 (quinhentos 
e noventa e seis mil, trezentos e dezesseis reais e quatro cen~avos) , :;endo ao todo 9 
(nove) projetos selecionados no valor total de R$ 1.130.597 , ~4 (um milhão, cento e 
trinta mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e quatr centav'.>S) , gerando um 
saldo de R$ 49.445,70 (quarenta e nove mil , quatrocentos e ;uarent 'l e cinco reais e 
setenta centavos). Feito todos os cálculos, uma tela com o cenário total de projetos 
aprovados e selecionados aptos para a captação do incentivo dentro do teto global foi 
aberta num quadro demonstrativo resumido, onde a leitu ' a sintú:ica se deu da 
seguinte forma: Projetos aprovados pela CRPOESPOF.TE, (:3tegoria 02 -
Tre inamento/Paradesporto - Número do Projeto 11607 - !liJme d:: Projeto: ADFP 
ESGRIMA EM CADEIRA DE RODAS - CICLO TÓQUIO 202í' - Not 8,3 - Valor R$ 
200.000,00. Categoria 01 - Eventos/Convencional - Faixa Or; :1menté 'ia 2 - De 50 mil 
a 100 mil : - Número do Projeto 12016 - Nome do Pr,)ieto: C :\MP BRAS DE 
CONJUNTO GR - Nota 8,2 - Valor R$ 66.076,30 - Número cl > Projeh) 11986 - Nome 
do Projeto: CAMP PR IND E CONJ GR - Nota 8, 1 - Valor R'.~ 91 .10;1.06 - Número do 
Projeto 11882 - Nome do Projeto: ESCALADA PARA TODOS - Not , 7,8 - Valor R$ 
100.000,00 - Número do Projeto 12055 - Nome do Frojeto: ,; BERTO TÊNIS 
CAMPOS GERAIS - Nota 7,2 - Valor R$ 63.502,50 - Faixa ,:1rçame· !ária 3 - De 100 
mil a 150 mil : - Número do Projeto 11777 - Nome do projete, XVI C NB Internacional 
Cup - Nota 8,3 - Valor R$ 129.266,00 - Faixa Or\:.amentária 4 -- De 1!-'iO mil a 200 mil : -
Número do Projeto 11977 - Nome do Projeto: TEN IS JUVEl. FPT - · I\Jota 7,7 - Valor 
R$ 170.308,50 - Categoria 02 - Treinamento/Convencional - i=aixa C ·çamentária 01 -
Até 50 mil : Número do Projeto 11987 - Nome do Projeto: rv. ustre G ocondo Cabral. .. 
MUNDO - Nota 8,5 - Valor R$ 49.750,00 - Número do Projeto 1 · 795 - Nome do 
Projeto: VEM SER FANTÁSTICA! !! - Nota 7,9 - Vale r R$ -':_-3.253, 12- Faixa 
Orçamentária 2 - De 50 mi l a 100 mil : Número do Projeto 11 ,196 - !,)orne do Projeto: 
FUTEBOL VENCEDOR. .. - Nota 8, 1 - Valor R$ 99.430,00 - t.' ímero co Projeto 11791 
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- Nome do Projeto: AAIFS ATLETAS DE OURO - Nota 8 Valor H$ 55.647,80 -
Faixa Orçamentária 3 - De 100 mil a 150 mil : Número do Prvjeto 1.i036 - Nome do 
Projeto: CENTRO DE TREINAMENTO UEPG/FUTSAL -- Nota 8 - Valor R$ 
132.878,28 - Número do Projeto 12043 - Nome do Projeto: ~OBEF TO MALHLEER 
EM TOKYO 2020 - Nota 7,5 - Valor R$ 147.322,70 - Faixa C ·çamen~ária 4 - De 150 
mil a 200 mil : Número do Projeto 12054 - Nome do Proje•J: RPf RUGBY PARA 
SEMPRE OL 2024 - Nota 8,9 - Valor R$ 199.813,92 - Núr,· ~ro do =>rojeto 11630 -
Nome do Projeto: PROJETO CAMPO MOURÃO BASQUETE .. - Not l 8,5 - Valor R$ 
196.587,00 - Número do Projeto 11800 - Nome do ..:>rojeto CENTRO DE 
EXCELÊNCIA VOLEI DE PRAIA- Nota 8,2 - Valor R$ 199.9·•5,12. T-:,dos os projetos 
aprovados para captação somaram o valor de R$ R$1 . ::i j0.55',. ~ O (um milhão, 
novecentos e cinquenta mil , quinhentos e cinquenta e quatr,. reais ro trinta centavos) 
gerando um saldo de R$ 49.145,70 (quarenta e nove mil , e ,to e :Jarenta e cinco 
reais e seteta centavos) que por votação unânime foi decidic não : : liberar por esta 
Cproesporte . O presidente colocou em votação o resultado nal, ~ nologados pela 
Cproesporte. Após , foram deliberadas sugestões para a pró> na ret ião, partindo do 
presidente a sugestão da criação de um colegiado de encont :s per. , Jicos para dar o 
início na formatação do edital número 2 para captação e, 1 201S . A proposta foi 
aprovada e a próxima reunião ficou marcada para o d 5 dé- dezembro nas 
dependências da SEET, com mais detalhes na posterior con· >cação. Para finalizar, o 
presidente pronunciou agradecimentos aos membros present, ; e det por encerrada a 
Segunda Reunião Ordinária da CPROESPORTE. Nada ma , have, fo a consignar, 
após encerrada a reunião , subscrevi a ata presente . 

Joselene N. P. dos Anjos 

Secretária Executiva. 

--· 

. 
Presidente Indicado pelo Secretário de Estado do Esporte d0Tu1 :,mo 

· --· 

JOSÉ ALBERTO DE CAMPOS 
--

Titulares Indicados pelo Secretário de Estado do Esporte do Tur mo 

JOÃO DOUGLAS FABRICIO ~ 
ANDRÉ VINICIUS BUENO ~ 
ANDREIA MARCIA HORST 0--Q~ut_ 
MARIO SÉRGIO FONTES 

· --

DENISE GOLFIERI DE OLIVEIRA ~ 
--

JOSELENE NAZARETH PEREIRA DOS ANJOS ..... J>. -
V ~ 1 l 1 

--
PAULO ROBERTO PACHECO FILHO ~ --

Pastor Manoel Virgin io de Souza, 10201 Capão da Imbuia I Curit iba - PR ICE: · 82.810-• 101 Fone: (41 ) 3361 -
7761 e 3361 -7768 



,:: .;,p 

PR\O/rt:'1P(:)R1' J: tfJ 
Lei Estadual de Incentivo ao Espc.1 'Ce ~!~!~.~ 

-----"""='"..,=;oo r<p.ttt •dc. l~,.. 

-~- · ---
Suplentes Indicados pelo Secretário de Estado do Esporte ~ do ;uir;~;~o 

1 

LINDSLEY DA SILVA RASCA RODRIGUES 

ANDRÉ LUIS DOMINGUES MOLINA 
- ---------------------4~~.:::::iw 1--- - - -----l 

ADALBERTO BUENO SOBRINHO 

JOSÉ JORGE TOBIAS DE SANTANA 

MILTON FRANCISCO DO ó 

MARCO ANTONIO WEYAND ABDANUR 

DIOGO MOYA 
~-------- ----------1 ______ ___ ,_ ·--~ 

Titulares Indicados pelos Dirigentes Municipais do Esporte 
! 

ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA 

/ JOÃO CARLIN FRREIRA PADILHA 

' DOUGLAS RAPHAEL GRIFFO 

Suplentes Indicados pelos Dirigentes Municipais do r sporte 
1 ' 

1 ) ,----------------------r------·· ·--· 
/ ROBSON PRESTES ~ 
,-------t-------,-,. T7-· - ,/; 
i ELIÉZER MANOEL SOUSA JÚNIOR M ft ;, . ...a-

----· - - -~ 
RUBENS MESSIAS ARAGÃO ~ 

Titulares Indicados pelas Federações Esportivas e Clubes c:!:m Fina,iidade 
Esportiva · 

j NEURI BARBIERI 

OSMAR SAYDELLES DE LIMA 
1----------- - ----- -----ii-------- --- ·----, 

~ I NEWTON TRINDADE JÚNIOR 

UBIRATAN MARTINS JÚNIOR 

Suplentes Indicados pelas Federações Esportivas e Clubes r-1.:im 
• 1 

Esportiva • 
!,_ ____ _ ___ _____ _________ __ ___ , ·- - ---' 

a Pa~ r Manoel V1rg ín10 de Souza, 10201 Capão da Imbuia I Curitiba - PR I CEr 82.810-•. :o I Fone: (41) 3361-
\._ ' 7761e3361 -7768 , . ~ 
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EDUARDO VARGAS NETO 
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Ü.)~ . -------------------+--~-- ------1 

ATHOS MARANGON SCHWANTES 

CLEBER LUCIANO SALANDIN Q)vv\YJY\ÍL 
------------------~-----------
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