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Ata 02/19 – CPROESPORTE 

Ata da primeira reunião extraordinária da Comissão do Programa Estadual de 

Fomento e Incentivo ao Esporte- CPROESPORTE, realizada no dia 19 de fevereiro de 

2019, no auditório da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo-SEET, sito à Rua 

Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020, Capão da Imbuia, Curitiba – PR. Às 09h, o 

presidente da Comissão, José Alberto de Campos deu as boas vindas e agradeceu a 

presença de todos. Estavam presentes, além do já citado presidente da Comissão, 

José Alberto de Campos, os membros titulares indicados pelo Secretário de estado do 

Esporte e Turismo, Sr. André Vinicius Bueno, Sra. Andreia Márcia Horst, Sr. Mário 

Sergio Fontes, Sra. Denise Golfieri de Oliveira, Sr. Roberto Pacheco Filho, Sra 

Joselene Nazareth Pereria dos Anjos, os membros suplentes indicados pelo Secretário 

de Estado do Esporte e do Turismo, Sr. Adalberto Bueno sobrinho, Sr. José Jorge 

Tobias de Santana, Sr. Milton Francisco do Ó, Sr. Marco Antonio Weiand Abdanur e 

Sr. Diogo Moya. Os membros titulares indicados pelos dirigentes municipais do 

Esporte, Sr. João Carlin Ferreira Padilha, e Sr. Douglas Raphael Griffo. Os membros 

suplentes indicados pelos dirigentes municipais do Esporte, Sr. Elezer Manoel de 

Souza Júnior, membros titulares das Federações Esportivas e Clubes com finalidade 

esportiva, Sr. Osmar Saydelles de Lima e Sr. Neuri Barbieri, e membros suplentes 

indicados pelas Federações Esportivas e Clubes com finalidade esportiva, Sr. José 

Guilherme Neves Flenik e Sr. Athos Marangon Schawantes. O presidente da 

Comissão deu início à pauta da reunião extraordinária, fazendo a leitura da Ata 

01/2019 referente à Primeira Reunião Ordinária, orientando que a qualquer momento 

os membros poderiam intervir para esclarecimentos. Terminando a leitura abriu 

votação para homologação, onde por unanimidade, os 10 membros aprovaram o teor 

do instrumento, passando ao procedimento de rubricas e assinaturas do mesmo. A 

seguir, o presidente abriu os trabalhos, convidando o prof. Dilson, coordenador do 

PROESORTE para a resposta ao questionamento levantado na reunião ordinária de 

13 de fevereiro, acerca da averiguação quanto à função do ex Secretário de estado do 

Esporte e Turismo João Barbiero, na composição do Conselho do Clube Operário de 

Ponta Grossa, para a aprovação da autorização da execução do projeto, solicitada 

anteriormente pela Proesporte. Em resposta, o coordenador do Programa confirma 

que não consta em ata, e nem um documento de homologação dos Conselhos do 

Clube, a nomeação do referido ex secretário, na época em que o proponente submete 

projeto ao Programa, sendo esta confirmada pela própria análise de habilitação 

documental, que foi a primeira etapa de avaliação, inclusive desclassificatória. Em 

seguida, prof Dilson Martins, coordenador do PROESPORTE, discorreu sobre a 

divisão de custos do orçamento para 2019, apresentando a proposta que a Secretaria 

havia feito na primeira reunião ordinária, cuja divisão se dava dentro das três 

categorias, relembrando que quando foi apresentada, veio a manifestação que se 

discorreu sobre a importância do incentivo, exclusivamente para o esporte de 

rendimento, portanto, e a partir deste questionamento abriu-se uma discussão onde a 

Coordenação esclarece que o foco é apontar no sentido da direção que o incentivo 

deva tomar em consonância com a política, porém, que a CPROESPORTE deveria 

definir e a proposta de um colegiado pudesse ser formado a fim de que membros 

viessem a se desdobrar na construção do edital. O coordenador reforça que por 
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estarmos tratando de um dinheiro público e partindo do principio de que o valor público 

permeia de forma democrática, cuja lei explica que os recursos devem ser 

incentivados e os projetos devem ser apresentados na política e o diálogo com a 

comunidade para tomar decisão acerca da política de esportes. Reforça que o marco 

legal nos assegura que prioritariamente todas as leis que regem o esporte, são 

abrangentes, começando pela Constituição Federal. Faz ainda a leitura de alguns 

artigos que regulamenta a Lei de Incentivo do Esporte do Paraná, como o Decreto 

8.560, especificamente os capítulos 1 e 2 que trata o esporte como direito de todos em 

consonância inclusive, além amparados, pelo CEDECA que garante a prática 

esportiva para crianças e adolescentes. Discorre ainda que foi constituído no ano 

passado, um edital voltado ao esporte competitivo, de alto rendimento e que para isso 

foram investidos o valor de dois milhões, cujos os proponentes ainda podem 

apresentar projetos, desde que se enquadrem no edital. Olhando para o mapa 

esportivo da SEET e onde ela investe os seus recursos orçamentários não 

necessariamente em recursos da lei mas encontramos no mapa, os jogos oficiais com 

atendimento de 98.100 crianças e investimento aproximado de 13 milhões, Para os 

Jogos da Juventude e Olimpíadas Escolares, com 480 crianças  e o valor investido de 

1.100 mil e os demais Jogos de Rendimento do Paraná, além do Talento Olímpico 

com 1.600 atletas atendidos com investimento de 4 milhões e meio, numa soma de 

aproximadamente 36 milhões em esporte competitivo e de rendimento desenvolvidos 

pela SEET. Entre jogos e atividades registram-se 183 mil atendimentos, além do 

programa Esporte para a Vida Toda que não consta  mais na grade de realizacão da 

SEET. Com isso há um investimento além dos dois milhões para realizar programas 

esportivos a partir dos proponentes e não da decisão da PROESPORTE ou 

CPREOESPORTE. Em seguida, foi dada a palavra para o conselheiro Eliezer Manoel 

Souza Junior que apresentou em power point a proposta acerca da distribuição do 

recurso, e aberta a votação para definição da distribuição dos recursos para captação, 

que até a última reunião havia sido configurada como proposta de 3 milhões para o 

Primeiro Estágio de Formação e Transição Esportiva. 3 milhões para o Segundo 

Estágio de Decisão e Excelência Esportiva e 2 milhões para o Terceiro Estágio da 

Prática Continuada do Esporte e Readaptação ao Esporte, e então com a votação, por 

unanimidade, passa a ficar deliberado 2 milhões para o Primeiro Estágio de Formação 

e Transição Esportiva. 4 milhões para o Segundo Estágio de Decisão e Excelência 

Esportiva e 2 milhões para o Terceiro Estágio da Prática Continuada do Esporte e 

Readaptação ao Esporte. O conselheiro Neuri Barbieri levantou a questão da 

possibilidade do recurso ser disponibilizado para transporte de delegações, que 

colocado em votação, também foi aprovado por unanimidade. E por último, foi 

debatido sobre as despesas para pagamento de pessoal (equipe do projeto) e definido 

por votação unânime que entraria com o teto máximo de até 50% do valor total 

aprovado para execução do projeto. O presidente tomou a palavra, abrindo votação 

para a composição de um colegiado técnico para o desenvolvimento do edital em 

estudo, onde foram votados os nomes de Eliezer Manoel Souza Junior como 

representante dos Gestores Municipais do Esporte, Athos Marangon Schawantes 

como representante dos segmentos da Comunidade esportiva e Andreia Marcia Horst 
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como representante da pasta. Nada mais havendo a consignar, após encerrada a 

reunião, subscrevi a ata presente. 

Joselene N. P. dos Anjos  

Secretária Executiva. 

 

 

 

 

ASSINATURA

JOSÉ ALBERTO DE CAMPOS - CPF/MF 316.299.039-49 

JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO - CPF/MF 606.115.379-15 AUSENTE

ANDRÉ VINICIUS BUENO - CPF/MF 003.582.089-63

ANDREIA MARCIA HORST - CPF/MF 820.299.119-68

MARIO SÉRGIO FONTES - CPF/MF 428.850.789-87

DENISE GOLFIERI DE OLIVEIRA - CPF/MF 904.623.519-04

JOSELENE N.P. DOS ANJOS - CPF/MF 004.068.939-50

PAULO ROBERTO PACHECO FILHO - CPF/MF 027.535.189-04

LINDSLEY DA S.RASCA RODRIGUES - CPF/MF 003.582.089-63 AUSENTE

ANDRÉ LUIS DOMINGUES MOLINA -CPF/MF 034.885.139-12 AUSENTE

ADALBERTO BUENO SOBRINHO - CPF/MF 470.434.749-49

JOSÉ JORGE TOBIAS DE SANTANA - CPF/MF 621.897.947-49

MILTON FRANCISCO DO Ó - CPF/MF 168.395.369-04

MARCO ANTONIO W ABDANUR - CPF/MF 066.363.359-12

DIOGO MOYA - CPF/MF 043.595.999-94 TITULARES 
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JOÃO CARLIN FERRREIRA PADILHA – CPF/MF 584.756.219-53

DOUGLAS RAPHAEL GRIFFO - CPF/MF 059.957.359-77

ROBSON PRESTES - CPF/MF 486.989.709-15 AUSENTE

ELIÉZER MANOEL SOUSA JÚNIOR - CPF/MF 841.042.019-87

RUBENS MESSIAS ARAGÃO - CPF/MF 578.896.949-20 AUSENTE

NEURI BARBIERI - CPF/MF 170.180.139-68

OSMAR SAYDELLES DE LIMA - CPF/MF 393.856.559-49

NEWTON TRINDADE JÚNIOR - CPF/MF 366.192.999-20 AUSENTE

UBIRATAN MARTINS JÚNIOR - CPF/MF 574.181.608-68 AUSENTE

EDUARDO DE VARGAS NETO – CPF/MF 985.186.660-15 AUSENTE

JOSÉ GUILHERME NEVES FLENIK - CPF/MF 724.745.059-20
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