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NOTA OFICIAL Nº 008/2022 – DE/CER/JUPS 

 

A Paraná Esporte, Federação Paranaense de Desportos Universitários, Direção de Esporte, 

Coordenação de Esporte Rendimento, no uso de suas atribuições legais: 

 

INFORMA:  

 

Prezados(as) Dirigentes, 

       

O serviço de alimentação oferecido pelo Governo do Estado do Paraná, por intermédio 

da Paraná Esporte para todos os Jogos Oficiais do Paraná, é um serviço que demanda um 

investimento extremamente elevado dentro do orçamento total para estes eventos. 

Visto que esse serviço é totalmente subsidiado pelo Estado e, portanto, não representa 

um custo direto para os gestores municipais e integrantes das delegações, nota-se o 

descaso por parte da comunidade esportiva em relação ao assunto. As informações 

imprecisas em relação ao quantitativo de alimentação geram gastos extraordinariamente 

maiores do que o necessário, já que acabamos pagando por alimentos produzidos e não 

consumidos. Além disso, devemos também levar em consideração o desperdício de 

alimentos que esse tipo de atitude gera. 

Desta forma, por se tratar de investimento com dinheiro público, temos que reestruturar 

este setor a fim de sanar o problema apresentado. 

• Considerando que a Paraná Esporte executa um minucioso planejamento com a 

informação do quantitativo para o serviço e utilização do restaurante oficial 

(refeitório) dos Jogos Oficiais do Paraná tentando evitar desperdício de erário; 

• Considerando que é realizada uma consulta junto aos municípios/IES devidamente 

inscritos na competição visando fazer uma previsão diária de pessoas que farão 

uso desse serviço; 

• Considerando que a Paraná Esporte, após essa confirmação, repassa às empresas 

que prestam esse serviço o referido quantitativo baseado na previsão que os 

gestores municipais/chefes de delegação sinalizam antecipadamente para que a 

empresa adquira os insumos e produza as refeições na quantidade suficiente; 
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• Considerando que estamos verificando que muitos que confirmaram que fariam 

suas refeições no restaurante oficial (refeitório) não estão efetivamente fazendo 

uso do mesmo, e desta forma, causando desperdício dos recursos financeiros 

públicos, e o descarte da comida elaborada, conforme demanda apresentada. 

 

A Paraná Esporte vem por meio desta, COMUNICAR que: 

• Estará encaminhando ao TEJDD, os municípios/gestores/chefes de delegação 

responsáveis, para que justifiquem tal ausência e, não havendo justificativa 

plausível, que devolvam aos cofres públicos os recursos públicos destinados a 

sua(s) delegação(ões) para tal fim. 

 

 

Dê-se ciência e cumpra-se. 

 

 

 

Curitiba, 08 de julho de 2022. 
 
 
 
 
Cristiano Barros Homem d'El Rei         Emerson Luís Venturini de Oliveira 
     Diretor de Esportes        Coordenação de Esporte Rendimento 
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