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No dia 25 de abril de 2019, as 14:00horas, na sede da Federação Paranaense 

de Ciclismo (FPC) localizada na rua Felipe Camarão, no 606, casa 01, Matriz na cidade de 

Curitiba, Paraná reuniram-se os membros da Comissão Estadual de Atletas da FPC a seguir 

identificados: Fernando Zanatta, Júlio Cesar Kimpinski, Leandro Cezar Ferrareto da Silva, 

Lourival Paes Neto e Mauro Ricetti Paes. A reunião teve como pauta os seguintes assuntos: 

1)eleição de presidente para representar a comissao na Assembleia Geral eletiva da FPC; 2) 

apreciação e deliberação de proposta de regimento interno; 3) indicação de dois advogados 

para integrarem o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da FPC. Iniciados os trabalhos, após 

apresentação de seus membros, discussão sobre as atribuições da comissao e 

disponibilidade para conduzir os trabalhos, foi eleito Leandro Cezar Ferrareto para atuar como 

representante da Comissão perante a Assembléia Geral Eletiva da FPC. Foi apresentada 

proposta de regimento interno elaborada em conjunto pelos membrosda comissão. Apos 

discussão e feita as alterações necessárias, o regimento foi aprovado por unanimidade. 

Coube ao membro Mauro Ricetti Paes realizar a revisão final e encaminhar cópia aos demais 

membros. Por unanimidade a comissão decidiu indicar os advogados Eduardo de Vargas 

Neto, OAB PR 55.665, e Jorge Sebastião Neto, OAB PR 65.109, para comporem o TJD da 

FPC. Nada mais havendo a ser deliberado deu-se por encerrada a reuniao. Lavrou-se, em 

seguida, a presente ata, que apos sua leitura, foi aprovada pelos presentes. A ata vai 

assinada por mim, Leandro Cezar Ferrareto da Silva, presidente da Comissão de Atletas da 

Federação Paranaense de Ciclismo para o período de abril/2019 à março/2023, e dou fé a 

presente ata. 
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