ATA DA AUDIÊNCIA PUBLICA E REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E
SELEÇÃO DE BOLSISTA AO PROGRAMA TALENTO OLÍMPICO DO PARANÁ/2020
EDIÇÃO 2018 – MODALIDADE HANDEBOL

No dia quatro de junho de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se
em audiência pública no auditório da UNIPAR / TOLEDO, Av. Parigot de Souza, 3636 Jardim Prada, Toledo - Pr, 85903-170 a Comissão de Avaliação do Handebol Paranaense
para o Programa TOP 2020 – Edição 2018, na abertura dos trabalhos usou da palavra o
Professor Roberto Ferreira Niero, Presidente da Liga de Handebol do Paraná - LHPR, que
explicou que o objetivo da realização Audiência Pública, é a apresentação da Comissão de
Avaliação do Handebol Paranaense e também prestar informações e esclarecimento sobre
o processo de seleção de Atletas e Técnico do Handebol Paranaense para o Programa
TOP2020 – Edição 2018 (Bolsa TOP Atleta Estadual / Bolsa TOP Atleta Nacional / Bolsa
TOP Técnico), outro objetivo importante mencionado pelo Professor Roberto, é a
oportunidade dos presentes se informarem das adequações ao processo de seleção,
lembrando que as sugestões dos processo de seleção são encaminhadas e apreciadas na
Assembleia Geral Extraordinária da Liga de Handebol do Paraná onde é o fórum
competente para realizar alterações nos critérios estabelecidos para o quadriênio 2017 a
2020, após isto o Professor Roberto convidou o Professor Richarde que estava
secretariando a presente reunião para discorrer sobre os documentos produzidos até o
momento (Circulares 009 e 010/2018, Critérios Gerais e Específicos – Doc. Anexo),
referente ao processo de seleção de Atletas e Técnico do Handebol Paranaense para o
Programa TOP2020 – Edição 2018 (Bolsa TOP Atleta Estadual / Bolsa TOP Atleta
Nacional / Bolsa TOP Técnico), a partir deste momento abriu-se a palavra aos presentes
(Lista de Presença – Doc. Anexo), onde as várias manifestações foram de apoio ao
processo adotado pela Liga de Handebol do Paraná na avaliação e seleção de Atletas e
Técnico do Handebol Paranaense para o Programa TOP2020 – Edição 2018 (Bolsa TOP
Atleta Estadual / Bolsa TOP Atleta Nacional / Bolsa TOP Técnico), após estas
considerações encerrou se a audiência pública, passando imediatamente a reunião da
comissão de avaliação e seleção formada pela Liga de Handebol do Paraná para avaliar e
selecionar atletas e técnico ao programa TOP 2020 - Edição 2018, a comissão tem a
seguinte composição Presidente Indicado pela LHPR/Paraná Handebol: Sr. Erivalto
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Santos de Oliveira – Goioere (Presente), Representando a Diretoria da LHPR: Sr.
Silvio Gonçalves – Corbélia (Presente), Representante do Clube PM MARINGÁ / AMH
(Ausente), Sr. Cezar Roberto Casagrande Representante do Clube CASCAVEL / ACH
(Presente), Representante do Clube CAMPO MOURÃO AHANDECAM / FECAM
(Ausente), Representante do Clube Marista Pio XII / Ponta Grossa (Ausente),
Representante do Clube SARANDI / HANDEBOL (Ausente), Representante do Clube ALTO
PARANÁ / HANDEBOL (Ausente), Sr. Rodrigo M. Lazzaretti Representante do Clube
P.M. / ATH / APEF - TOLEDO (Presente), Sr. Anesio A. de Moraes Representante do
Clube P.M. IPORÃ / AIH (Presente), Representante do Clube JUSSARA / HANDEBOL
(Ausente), secretariou a reunião Sr. Richarde Cesar Salvador, O Professor Roberto Ferreira
Niero representando a diretoria da LHPR/Paraná Handebol deu as boas vindas a todos os
participantes e passou-se a discutir os assuntos relacionados a pauta para avaliação,
classificação e seleção de currículos do Programa Talento Olímpico Paranaense/2020 –
Edição 2018 – Modalidade Handebol, dando inicio aos trabalhos, foi lido o regulamento
geral e critérios específicos da modalidade de handebol para a seleção ao Programa
TOP/2020-Edição 2018 nas categorias Bolsa TOP Atletas Estadual, Bolsa TOP Atleta
Nacional, Bolsa TOP Técnico (Circulares 009 e 010/2018, Critérios Gerais e Específicos
– Doc. Anexo), após a comissão estabeleceu os critérios para desempate para atletas
inscritos com a mesma pontuação em seus currículos, ficando estabelecidos os seguintes
critérios: 1º Análise técnica do currículo entre os empatados considerando apenas as
competições que compõem o quadro de competições dos critérios específicos do handebol
paranaense; 2º Idade entre os empatados onde o mais velho recebe a melhor classificação.
Na sequência a comissão passou a análise da Categoria Bolsa TOP Técnico, onde
tivemos seis (06) técnicos inscritos, sendo que a Modalidade Handebol pode selecionar 01
(um) Técnico para o Programa TOP2020 – Edição 2018 (relação contendo a
classificação de todos os inscritos nesta categoria apresenta-se em documentos
anexo a esta ata). Na sequência analisou-se Categoria Bolsa TOP Atleta Nacional, onde
tivemos nove (09) atletas inscritos, sendo que a Modalidade Handebol pode selecionar 05
(cinco) Atletas para o Programa TOP2020 – Edição 2018 (relação contendo a
classificação de todos os inscritos nesta categoria apresenta-se em documentos
anexo a esta ata). A seguir passou-se a análise da Categoria Bolsa TOP Atleta Estadual,
onde tivemos oitenta e nove (89) atletas inscritos, sendo que a Modalidade Handebol pode
2

selecionar quinze (15) Atletas para o Programa TOP2020 – Edição 2018 (relação
contendo a classificação de todos os inscritos nesta categoria apresenta-se em
documentos anexo a esta ata), nesta categoria primeiramente passou se a selecionar 12
(doze) atletas e os demais suplentes, a comissão orientada pelos critérios gerais e
critérios específicos estabelecidos para o handebol paranaense, passou a computar aos
currículos pontuação obtida em competições do ano de 2017 e 2018 através dos critérios
estabelecidos (Critérios Gerais e Específicos – Doc. Anexo). Após esta etapa a comissão
passou a selecionar 03 atletas através do critérios de Reserva Técnica (Critérios Gerais
e Específicos – Doc. Anexo), de Livre Analise da Comissão de Avaliação, a mesma
procedeu analise dos atletas inscritos para o processo de seleção de Programa TOP2020
- Edição 2018, e após esta analise selecionou os seguintes atletas: Atleta do Naipe
Feminino Karolayne da Silva / Clube Alto Paraná e Atleta Naipe Masculino Davi Inoue
Langaro / Clube Iporã e Atleta por analise da Comissão de Avaliação Tiago Beloto
Foganholo / Clube Iporã. Após a definição de todos os selecionados ao Programa
TOP/2020 - Edição 2018 e sem mais para relatar a presente ata vai assinada por mim e
demais interessados (Lista de Presença – Doc. Anexo).

Toledo, 04 de junho de 2018.
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