
 
 

 
 
 
 
 

INSTITUTO PARANAENSE DE CIENCIA DO ESPORTE 
 
 

Ofício nº 018/2019 – DE/CER    Curitiba, 10 de dezembro de 2019. 

 

 

Assunto: Sediação 63º Jogos Abertos do Paraná – Fases Macrorregionais - 

2020. 

 
Prezados Chefes dos Polos Regionais de Esporte, Prefeitos Municipais, Dirigentes 
Municipais e Comunidade Esportiva, 

 
Devido ao novo formato dos Jogos Abertos do Paraná - JAPS para o 

quadriênio 2020 a 2023, aprovado pela comunidade, em 12 reuniões regionais e a 
reunião para discussão final realizada no último dia 03 de dezembro de 2019, com 
presença de 20 representantes municipais eleitos, vimos por meio deste, informar a 
comunidade esportiva do Estado do Paraná que estão abertas as inscrições para 
SEDE das FASES MACRO REGIONAIS do JAPS em 2020, necessitando o 
cumprimento de alguns procedimentos, no sentido de oficializar este interesse.  
            Lembramos que os procedimentos adotados são de extrema importância e 
previstos em regulamento. Para que tenhamos a devida lisura em todo o processo 
listaremos abaixo como devem ser encaminhados os documentos necessários à 
candidatura à sede: 

  

 Aos municípios legalmente constituídos no Estado do Paraná, mediante 
ofício do Prefeito Municipal e relatório de candidatura, é facultado 
solicitarem a sede dos Jogos Oficiais do Estado; 
 

 Os ofícios em papel timbrado das Prefeituras Municipais e relatório de 
candidatura, solicitando a sede para o ano de 2020 deverão ser 
protocolados no período de 16/12/2019 a 07/02/2020, sendo que, em 
anexo deverá ser encaminhado relatório informando sobre as 
instalações esportivas, equipamentos e de alojamentos do município 
disponíveis para o evento; 
 

 Os municípios pleiteantes a Municípios sede para a Fase Macro 
Regional deverão minimamente, no momento da solicitação, dispor das 
instalações e equipamentos relacionados em Anexo nos devidos 
Regulamentos, além de estarem cientes das responsabilidades contidas 
no Caderno de Encargos para o ano em que estão pleiteando ser sede; 
 

 As votações para definição dos Municípios sede para a Fase Macro 
Regional do JAPS - 2020 (caso tenhamos mais de um pleiteante), serão 
realizadas por meio de voto, via oficio, assinado pelo Dirigente Esportivo 
Municipal, enviado através de e-mail para seu respectivo Escritório do 
Polo Regional de Esportes, das 08:00hs do dia 10/02/2020 até as 



18:00hs do dia 14/02/2020; 
 

 Somente poderão exercer direito de voto, através de seu dirigente 
legalmente instituído, os municípios que participaram dos 62º 
Jogos Abertos do Paraná em 2019, independente se nas Fases 
Regionais, Finais B ou A. 

 

 Caso, após a data prevista, não haja município pleiteante para sediar a 
Fase Macro Regional do JAPS - 2020 ficará a critério do INSTITUTO 
PARANAENSE DE CIENCIA DO ESPORTE - IPCE a forma de 
indicação e homologação do Município sede; 

 

 Segue abaixo planilha das regiões esportivas que compõe as 4 (quatro) 
MACRO REGIONAIS - JAPS – 2020; 

 
 

MACRO REGIONAIS JAPS - 2020 

MACRO 01 
01 (Curitiba), 02 (Ponta Grossa) e     

10 (Guarapuava) 

MACRO 02 
03 (Cornélio Procópio), 04 (Londrina) e 

12 (Ivaiporã) 

MACRO 03 
05 (Maringá), 06 (Umuarama) e 07 

(Campo Mourão) 

MACRO 04 Sede definida: Coronel Vivida 
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