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Assembleia Geral Ordinária da Federação do Desporto Escolar do Paraná
Ata da Assembleia Geral Ordinária da Federação do Desporto Escolar do Paraná,
realizada no dia 30 de março de 2021, por videoconferência, NÃO PRESENCIAL
(online), através da plataforma digital GOOGLE MEET, link:
https://meet.google.com/fhs-ubmj-qgi, às 09:30hrs, em primeira chamada, e às
10:00hrs em segunda chamada, onde reuniram-se os seguintes: Presidente Sr.
Clésio de Marins Prado, Vice Presidente Sr. Jackson Douglas Almeida, Secretária
Geral Amanda Lilita Andretta, Marcelo Goras Sorato Contador FDE-PR ainda os
representantes das instituições de ensino conforme anexo e demais convidados.
Dando inicio a assembléia, o presidente deu as boas vindas aos participantes, e
conforme descrito em edital às 09:30hrs, em primeira chamada, e às 10:00hrs,
em segunda chamada com qualquer número, explanou sobre a importância da
identificação do participante e a entidade representante no chat da reunião. Deu
sequencia com a leitura do edital de convocação e dando início aos trabalhos
solicitou ao Dr. Paulo Schimidt, assessor jurídico, que citou as questões inerentes
a legislação vigente e a especificidade da realização desta assembleia online,
citou sobre as questões de transparência já presentes no site da FDE-PR e ainda
sobre uma possibilidade de alteração do Estatuto, como sugestão, para melhor
definição sobre as escolas filiadas e vinculadas. Á partir deste momento,
seguindo a pauta do edital de convocação foi apresentado em tela o Balancete
Contábil e solicitado que o Assessor Contábil Marcelo Sorato fizesse suas
considerações, o mesmo explicou sobre a reunião do conselho fiscal realizada na
semana passada, citou sobre a baixa receita da federação, pelas situações
atípicas do ano de 2020 apresentando os números que estão presentes no
documento disponível no site www.fdepr.com e se colocou a disposição para
saneamento de dúvidas, foi lido então o parecer favorável do conselho fiscal.
Colocado em votação o julgamento e aprovação das contas do exercício 2020,
com aprovação unânime da assembléia. Como segundo ponto da convocação
foram apresentados os indicados a representação dos atletas conforme
legislação solicitada. O presidente relatou sobre a importância do
enquadramento da FDE-PR, dentro da legislação pertinente e também nos
princípios de transparência e governança, mediante isso foram apresentado as
indicações de representantes para a Comissão de Atletas a serem aprovados pela
assembleia. Apresentou Brenda Steffany Garret e Luanh Saboya Fernandes
Rodrigues, que foram alunos atletas e ja participaram das competições do
sistema do desporto escolar em todas as suas esferas. Colocado em votação para
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a assembleia e aprovados por unanimidade. Sendo assim á partir desta data
ficam nomeados como membros da comissão de atletas da FDE-PR. Antes do
prosseguimento da Pauta, o Presidente falou sobre a importância desta
representação e agradeceu especialmente a Brenda que está acompanhando a
assembleia. Solicitado mais uma vez aos participantes que ainda não se
identificaram que o façam através do chat. Dentro da pauta foram explanados
os assuntos gerais, os quais foram iniciados através de uma apresentação das
finalidades da FDE-PR, foram apresentadas as ações realizadas em 2020, I Fórum
do Desporto Escolar, com a presença de personalidades, estaduais, nacionais e
internacionais do desporto escolar, o Desafio Virtual Escolar em duas edições,
com 45 instituições participantes, com a replicação desta ação da FDE-PR em
âmbito nacional através da CBDE, com a premiação de kits esportivos aos
vencedores, doados pela Superintendência do Esporte do Paraná. Outra ação
realizada foi o Momento do Desporto Escolar, que contou com a presença das
indicações dos Núcleos Regionais e grande participação através da apresentação
de suas experiências em seus municípios e instituições de ensino. O I Torneio
Virtual Escolar, na modalidade karate-kata, realizado no ambiente virtual,
agradecendo a participação do Sr. Anderson Garret, representante na
modalidade junto a FDE-PR. Dando prosseguimento, apresentada a proposta de
calendário de atividades da FDE-PR, em âmbito estadual, com proposta inicial de
datas. Foi relatado ainda as questões de realização das competições presenciais,
seletivas para os Brasileiros, no primeiro semestre que ainda terão suas datas
aferidas conforme assembleia da CBDE a ser realizada. Na questão de calendário
citada a proposição da realização dos Jogos Estudantis da FDEPR, que serão
realizados no segundo semestre de 2021 em um projeto piloto, com a
expectativa da participação das instituições de ensino de Curitiba e Região
Metropolitana em um primeiro momento, para que seja replicado no estado
como um todo em um segundo momento. Passado o calendário foi apresentado
a aprovação do Projeto PARANÁ ESCOLAR FDEPR, junto a lei de incentivo ao
esporte federal, além do projeto inscrito junto a Lei de Incentivo Municipal ao
Esporte, com o Sul Brasileiro Escolar Combat Games, que contemplará o Judô,
Karatê e Taekwondo. Em tempo apresentadas as parcerias junto a FDE-PR.
Iniciada pela CBDE, que tem hoje o Programa de Auxílio as Federações, o PAF,
que gera a manutenção de uma pequena equipe de RH, que auxilia nas ações da
FDE-PR, além do custeio de diversas ações junto a participação de grande parte
dos filiados nos brasileiros e mundiais. Outro parceiro o Governo do estado do
www.fdepr.com

fdepr@fdepr.com

Rua Desembargador Motta, 3231, Mercês. CEP 80430-232. Curitiba - Paraná

Federação do Desporto Escolar do Paraná - FDEPR

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Paraná, que através da Superintendencia do Esporte, assinou um Termo de
Cooperação Técnica, com a FDE-PR, unificando as ações do desporto escolar no
estado do Paraná. Através desta parceria, com a volta dos JEBs, a ampliação da
participação dos alunos atletas junto a competições nacionais e internacionais.
Outro parceiro o CREF9/PR, através da presença do seu Presidente Prof. Antonio
Eduardo Branco, convidado a falar sobre esta parceria. O senhor Presidente do
CREF9/PR agradeceu aos presentes e falou sobre a necessidade de ser criado um
legado na questão de aprimoramento aos professores que trabalham com
alunos/atletas no estado do Paraná e que o Conselho será parceiro nas ações da
FDE-PR, junto a estas capacitações. O presidente Clésio citou sobre a importância
desta parceria e que há a possibilidade de regionalização das ações e de
diversificação de temas conforme a realidade apresentada, deixando aberta o
sugestionamento de tais temáticas. O Ministério Público do Trabalho foi citado
ainda sobre a parceria iniciada em 2016, nas ações da FDE-PR, em suas
participações nas competições nacionais e ainda sobre a aquisição de uma Van,
que realizada em 2018, com o saldo remanescente deste recurso e que segue à
disposição dos filiados. Salientando que a FDE-PR teve todas as suas contas
aprovadas, junto ao orgão. Outro parceiro é a prefeitura de Curitiba, que através
da aprovação do projeto de Lei de Incentivo ao esporte Municipal, segue, através
de seu Secretário de Esporte Emílio, como adepto a realização de futuras ações
a serem relizadas na capital. Ainda foi relatado sobre as parcerias junto as
federações esportivas que em trabalho conjunto a FDE-PR, tornam possíveis a
realização de competições escolares e inserção das mesmas em seus calendários.
A parceria junto a Católica de Santa Catarina, no curso de pós graduação, ao qual
o Presidente da FDE-PR, terá uma cadeira, oferece um desconto aos filiados da
Federação de 20%, nas mensalidades. O ultimo parceiro apresentado foi a
Tecsports, que agrega as ações da FDE-PR, em questões de tecnologia inseridas
no desporto escolar, realizando um projeto piloto, que servirá como espelho
para outras entidades. Esta tecnologia será apresentada no II Fórum do Desporto
Escolar que terá esta abordagem como tema. Citado ainda que a plataforma da
Tecsports, já está implantada na FDE-PR e que tão logo será disponibilizada para
todos os filiados. Citados os parceiros o Presidente Clésio abriu a palavra para os
interessados. Dr. Paulo Scmidt, versou sobre a confecção do Código de Ética,
através da composição de membros a serem eleitos e ainda sobre a criação de
um programa de integridade a ser lançado, ainda neste primeiro semestre de
2021. Aproveitou a propor sobre a abordagem virtual das temáticas de dopping
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e assédio, no âmbito do desporto escolar, se colocando à disposição para tal.
Com isto o presidente propôs a ampliação do II Fórum para dois dias com a
inserção desta temática junto a realização do mesmo. Em tempo, Brenda Garret,
membro eleita da Comissão de Atletas, agradeceu a sua inserção junto a FDE-PR
e o apoio dado. Nada mais tendo a tratar, o Presidente Clésio agradeceu a todos
os presentes e deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária determinando
que eu, Amanda Lilita Andretta, Secretária da Assembleia, redigisse esta Ata que,
que segue assinada por mim e pelos presentes que digitalmente aprovaram esta.
Informando que o conteúdo completo desta assembleia segue disponível no site
www.fdepr.com/transparência/transparencia2021
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