
 

 
Londrina, 17 de Outubro 2022. 

 
 
Ilmo Sr  
Bruno Valentim Courelas Sitima 
DD. Secretário de Cultura, Esportes e Lazer  
Prefeitura Municipal de Pinhais 
Pinhais, PR. 
 

Prezado Secretário 

 

 Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar os esforços de V.Sa. como representante da 
administração da Prefeitura de Pinhais, pelo esforço na realização de um grande sonho para 
todos os praticantes de ciclismo do estado do Paraná, que é a construção deste velódromo 
coberto.  Esta obra será um divisor de águas na história do ciclismo de pista do Paraná e do 
Brasil. 

 Acreditamos que neste momento nos encontramos em uma fase crucial do projeto, que 
é a finalização da cobertura, laterais e principalmente, a colocação das estruturas de madeira e 
consequentemente, a pista.  Nesta fase, é importante que estejamos conectados, para que a 
CBC possa fornecer o suporte técnico necessário para que não tenhamos problemas na 
colocação da madeira.  E no que tange o tipo de madeira para o piso da pista, recomendamos o 
LVL, que é o tipo mais usado nos velódromos da América do Sul (Bolívia e Peru) e do México 
(Águas Calientes e Guadalajara), que com certeza será o melhor na questão de performance e 
resistência. 

 Para finalizar, tendo em vista a importância de estamos diretamente ligados nesta fase 
crítica do projeto, como também, uma pessoa para gerenciar o projeto de funcionamento após 
finalizado, venho através deste, indicar o professor Iverson Ladewig como representante da CBC 
para colaborar no que for preciso.  O professor Iverson é um grande conhecedor do ciclismo, 
tendo atuado como Técnico da Seleção de Pista por 4 anos e hoje o único comissário 
internacional com credenciais para atuar na Pista, Estrada e no Paraciclismo da União Ciclista 
Internacional (UCI), com sede na Suíça. 

 Assim sendo, nos colocamos à sua disposição para quaisquer esclarecimentos e 
desejamos sucesso nesta fase final da construção do Velódromo Municipal. 

 

 

  

               Sinceramente,  

 

 

 

José Luiz Vasconcellos 
Presidente 


