
Art. 4º De acordo com o item 6.1, Etapa 11 do Edital de Chamamento Público nº 02/2020, 
convocamos a Organização da Sociedade Civil vencedora do certame para a entrega da 
documentação de habilitação, em atendimento ao Item 9.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CELINA LEÃO

FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 73ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, 
foi realizada de forma presencial e por meio de Videoconferência (Decreto nº 40.546, de 
20/03/2020, art. 2°), no Gabinete da Secretária de Estado de Esporte e Lazer do Distrito 
Federal – Edifício Luiz Carlos Botelho, 6º andar, a 73ª Reunião Ordinária do Conselho de 
Administração do Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal – CONFAE, com a 
presença dos Senhores e Senhoras membros: Celina Leão Hizim Ferreira, Presidente do 
Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte; José Antônio Soares Silva, 
Conselheiro Titular, representante das Associações das Federações Desportivas do Distrito 
Federal e vice-presidente do CONFAE; Kwame de Mello, Conselheiro Titular, 
representante da Secretaria de Estado de Economia; Filipe Ferreira Guedes, Conselheiro 
Suplente, representante do Esporte Universitário; José Luiz Marques Barreto, Conselheiro 
Titular, representante da Secretaria de Estado de Economia; Flávio Pereira dos Santos, 
Conselheiro Titular, representante do Paraesporte; Carla Ribeiro Testa, Conselheira 
Titular, representante dos Atletas; Magda Thereza Ungarelli Miranda, Conselheira Titular, 
Representante da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer; Marcus Vinícius Costa Viana, 
Conselheiro Suplente, Representante da Secretaria de Estado de Educação; Dr. Clemilton 
Oliveira Rodrigues Júnior. Tendo a presença do corpo administrativo do CONFAE, sendo: 
Hanna Magalhães Michiles, Assessora Especial da Diretoria de Gestão do Fundo de 
Apoio ao Esporte; Jessika Santos dos Reis, Chefe do Núcleo de Administração do Fundo 
de Apoio ao Esporte; Monica Perez da Luz, Chefe de Gestão do Fundo de Apoio ao 
Esporte; Yara Lopes Conde Martins, Diretora de Gestão do Fundo de Apoio ao Esporte. O 
Vice Presidente fez uso da palavra e deu boas-vindas aos participantes e declarou aberta a 
73ª Reunião Ordinária do CONFAE, abrindo os trabalhos na qualidade de presidente da 
sessão plenária, fazendo a verificação de quórum, verificando eventuais justificativas de 
ausências, que na oportunidade se confirmou ausente na abertura da pessoa da presidente, 
pois conforme informado se encontra em reunião externa e por esse motivo irá se atrasar 
para a reunião, devendo assim o Vice Presidente, substituir a mesma, no cargo de 
presidência em todas as funções e prerrogativas, conforme dispõe os Incisos e caput dos 
artigos 46 e caput do art. 47, no Anexo II do Decreto nº. 34.522 de 16 de julho de 2013, 
com todas as atribuições seguiu conduzir a reunião para todos os efeitos e em sequência a 
pauta, após ter constatado quórum presencial e por videoconferência suficiente para 
abertura e deliberação, sendo lida de inteiro teor, a pauta que foi aprovada em sua íntegra, 
com os seguintes assuntos: I. Abertura; II. Posse dos Conselheiros representantes das 
Secretarias de Educação e Esporte foi empossada, Magda Thereza Ungarelli Miranda 
representante titular da Secretaria de Esporte, Giselle Ferreira de Oliveira representante 
suplente da Secretaria de Esporte, Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira representante 
titular da Secretaria do Estado de Educação, Marcus Vinícius Costa Viana representante 
suplente da Secretaria do Estado de Educação; III. Verificação do quórum; IV. 
Justificativa das ausências; V. Aprovação da pauta e de informes gerais (Materiais de 
Informática e Esportivos/Recursos FAE para SEL que aguardam PL). O conselheiro 
Barreto pediu para que fossem decididas as datas das próximas reuniões do conselho e que 
fosse cumprido o calendário de reuniões, ficando acordadas as datas de 02/12, e nos meses 
de janeiro e fevereiro serão realizadas na 1ª terça-feira do mês (05/01 e 02/02), a 
Presidente Celina Leão pediu para que a partir do ano que vem todas as reuniões sejam 
feitas até o dia 5 de cada mês. O Dr. Clemilton falou a respeito dos materiais de 
informática que foi adquirido com recursos do FAE para equipar a SEL e os Centros 
Olímpicos, ficou de apresentar a prestação de contas e falou também sobre os materiais 
esportivos que irão demorar um período maior de 60 dias para serem entregues devido à 
falta de matéria prima para a confecção, findo o prazo até dia 10/12. Sobre os recursos que 
aguardam PL está em andamento; VI. Formulário de solicitação de CRC – Concluir 
atualizações pelo Relator Filipe Guedes e revisão pelos pares José Antônio, Kwame de 
Melo e Carla Ribeiro, o Sr. Presidente da sessão conduziu a pauta lendo o documento e 
destacando os pontos alterados com apoio do Sr. Relator, que a elaboração seguiu apenas 
com as exigências tidas nos artigos 40 à 61 do Código Civil, a ser cumprida por toda e 
qualquer OSC/entidade sem fins lucrativos, seja esportiva, beneficente e/ou de assistência 
social compondo assim este formulário como um único documento oficial pata se requerer 
o CRC/CONFAE, contendo taxativamente de 32 itens na forma apresentada e que segue 
aprovado para disponibilização no SITE da SEL, na aba do CONFAE sendo o assunto 
submetido a votação, com unânime aprovação. Em seguimento a Conselheira Carla 
enalteceu a importância do cumprimento da lei Pelé, especificamente o art. 18 A, no 
tocante a alternância do cargo de direção e da participação de 1/3 dos atletas no colegiado 
de direção e dos assuntos técnicos de as entidades de administração esportiva relacionadas 
no artigo 13 da lei 9.615/98, nesse sentido o Sr. Presidente propôs que o formulário 
específico para esse tipo de OSC e ora apresentado e disponibilizado aos pares fosse 
melhor analisado por todos e assim deliberado na próxima sessão, tendo o concorde geral 
de todos. Solicitou a fala o Dr. Clemilton, que propôs sobre a exclusão dos requisitos que 
constam na Lei Pelé para aquisição do CRC, concordando e complemento essa fala com a 
presença da presidente do CONFAE Celina Leão, dizendo que a Lei Pelé deveria somente 
ser exigida quando for o caso de pedido de recurso do FAE para essas entidades esportivo 
tais como: Confederações, Federações, associações de prática esportiva ligadas ao sistema

desportivo nacional previsto no Art. 13 da lei Pelé, devendo a seu tempo isto constar em edital 
e pediu para que seja divulgado no site da SEL o novo modelo de formulário oficial ora 
aprovado e que o outro seja melhor discutido na próxima reunião, sendo o assunto aprovado 
por todos; VII. Distribuição de Processos de Solicitação de CRC entre os conselheiros, 
Kwame, Magda, Marcus, Carla, Flávio; respetivamente disponibilizados os arquivos, com 
prazo de emissão de parecer até a próxima reunião. VIII. Distribuir Processo do Projeto 
FUTEBOL FEMININO DE SURDOS (março 2021), ficou a cargo do Sr. vice-presidente 
José Antônio a análise do projeto; IX. Apresentação do Parecer de análise de CRC da 
Associação Educação-Esporte dos Portadores de Necessidades Educativas Especiais e 
Amigos AEEP-DF – Conselheiro Filipe, feita a leitura resumida da reanalise do processo, em 
que foi relatado o cumprimento integral das exigências tidas no primeiro parecer e esclarecido 
o motivo da dilação de prazo, seguiu se com a deliberação, em que todos acompanharam o 
voto do Sr. Relator, assim foi aprovado o novo parecer e deferido a emissão do CRC a favor 
da AEEP/DF em que o administrativo do Conselho deverá tomar os procedimentos, 
comunicando o fato e elaborar o certificado a ser entregues interessada com a brevidade de 
praxe. X. Apresentação do Projeto de contratação do SESI Sobradinho – Esportes Aquáticos, 
o fundo está contribuindo com a contratação do SESI Taguatinga para atender 1.500 alunos 
em várias atividades esportivas e terá de fazer um chamamento público para ver se cabe a 
contratação do SESI e quer estender esse projeto para Sobradinho que não tem esporte 
aquático, que poderá ser desenvolvido pelo SESI e atender 1.500 alunos e o custo desse 
projeto ficará em torno de R$1.500,000, 00 anualmente. Com proposta de custeio pelo FAE e 
de até R$1.000,00 e de R$500.000,00 restantes custeados por garantidas emendas 
parlamentares, ou mesmo por recursos próprios da SEL. A presidente Celina sugeriu que o 
conselheiro Filipe ajude o Dr. Clemilton e a SUAG no desenvolvimento do projeto que 
deverá ser apresentado posteriormente para aprovação dos conselheiros, bem como a visita 
dos membros ao SESI Sobradinho para saber melhor sobre as condições de uso do pátio 
esportivo, a disponibilidade de horários e dias para uso da parceria e viabilidade do uso das 
instalações, corpo técnico e da possibilidade de atendimento de outras modalidades 
esportivas. Em ato contínuo a presidente informou e convidou os conselheiros a se unirem a 
equipe da SEL na entrega dos materiais esportivos nas RAs, sendo aceito a participação de 
todos, no aguardo de marcação de data, por fim sem mais nada a tratar, agradeceu a presença 
de todos e o empenho dos conselheiros e determinou encerrou a reunião às 17h05min. 
CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA, Presidente do Conselho, Secretária de Estado de 
Esporte e Lazer; JOSÉ ANTÔNIO SOARES SILVA, Vice Presidente do Conselho, 
Conselheiro Titular e no exercício da presidência, Representante das Associações Federações 
Desportivas do Distrito Federal; KWAME DE MELLO, Conselheiro Titular, Representante 
da Secretaria de Estado de Economia; JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO, Conselheiro 
Titular, Representante da Secretaria de Estado de Economia; MAGDA THEREZA 
UNGARELLI MIRANDA, Conselheira Titular, Representante da Secretaria de Estado de 
Esporte e Lazer; MARCUS VINÍCIUS COSTA VIANA, Conselheiro Suplente, 
Representante da Secretaria de Estado de Educação; FILIPE FERREIRA GUEDES, 
Conselheiro Suplente, Representante do Esporte Universitário; FLÁVIO PEREIRA DOS 
SANTOS, Conselheiro Titular, Representante da PARAESPORTE - Associação dos 
Representantes dos Esportes para Pessoas com Deficiência, CARLA RIBEIRO TESTA, 
Conselheira Titular, Representante dos Atletas; JESSIKA SANTOS DOS REIS, Chefe do 
Núcleo de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte; MONICA PEREZ DA LUZ, Chefe 
de Gestão do Fundo de Apoio ao Esporte, HANNA MAGALHÃES MICHILES, Assessora 
Especial da Diretoria de Gestão do Fundo de Apoio ao Esporte; YARA LOPES CONDE 
MARTINS, Diretora de Gestão do Fundo de Apoio ao Esporte/SEL.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E 
SANEAMENTO BÁSICO

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS
 

DESPACHO DE EXTRATO DE OUTORGA
O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS, DA AGÊNCIA REGULADORA 
DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – 
Adasa, torna públicas as outorgas:
Outorga Prévia/SRH n.º 269/2020. Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito 
Federal-DER/DF, renova a outorga prévia para lançamento de águas pluviais, referente a 
três pontos de descarga nos Córregos Açude, Urubu e no Ribeirão do Torto, Bacia 
Hidrográfica do Rio Paranoá, para a implantação do sistema de drenagem urbana no 
empreendimento denominado Ligação Torto-Colorado, Rodovia DF 003, Brasília/DF. 
Processo SEI nº 0197-000784/2011.

GUSTAVO ANTONIO CARNEIRO

TRIBUNAL DE CONTAS

SECRETARIA DAS SESSÕES
 

ACÓRDÃO Nº 531/2020
Ementa: Prestação de Contas Anual – PCA. Sociedade de Transportes Coletivos de 
Brasília Ltda. – TCB. Exercício financeiro de 2017. Contas julgadas regulares com 
ressalva. Quitação os responsáveis.
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