
ANEXO I - CALENDÁRIO DE CONFERÊNCIAS REGIONALIZADAS DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

REGIÃO DATA

Região Central e Centro-Sul 16/09/2021

Região Leste 21/09/2021

Região Norte 23/09/2021

Região Sudoeste 28/09/2021

Região Centro-Oeste 30/09/2021

Região Oeste 05/10/2021

Região Sul 07/10/2021

ANEXO II - FORMULÁRIO PARA SISTEMATIZAÇÃO DE PROPOSTAS PARA
ENCAMINHAMENTO À CONFERÊNCIA DISTRITAL

Nº PROPOSTAS PARA O DF EIXO

     

     

     

Nº PROPOSTAS PARA A UNIÃO EIXO

     

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

PORTARIA Nº 65, DE 24 DE AGOSTO DE 2021

Aprova o Projeto de Sistema Viário - SIV 235/2020 e o respectivo Memorial Descritivo -

MDE 235/2020, referentes à implantação de estacionamento e calçadas no entorno do lote

CL 2000 no acesso da Via IA 3 para a Via IN 1, localizado no Trecho 4 do SIA – RA XXIX.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 105, parágrafo

único, incisos III e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o Decreto nº

39.610, de 1º de janeiro de 2019, o art. 20 da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de

2009, o Decreto nº 38.047, de 09 de março de 2017, combinado com os arts. 5º e 14 do

Decreto nº 38.247, de 1º de junho de 2017, e tendo em vista o que dispõe o processo 00309-

00000899/2019-04, resolve:

Art. 1º Aprovar o Projeto de Sistema Viário - SIV 235/2020 e o respectivo Memorial

Descritivo - MDE 235/2020, referentes à implantação de estacionamento e calçadas no

entorno do lote CL 2000 no acesso da Via IA 3 para a Via IN 1, localizado no Trecho 4 do

SIA – RA XXIX.

Art. 2º Autorizar a inclusão de nota no Memorial Descritivo - MDE 48/2000 da URB

48/2000 e na Planta Registrada - PR 55/1, com a seguinte redação:

“Este Projeto foi alterado e complementado pelo Projeto de Sistema Viário – SIV 235/2020 e

pelo Memorial Descritivo – MDE 235/2020 aprovados, no que se refere implantação de

estacionamento e calçadas no entorno do lote CL 2000 no acesso da Via IA 3 para a Via IN

1, localizado no Trecho 4 do SIA – RA XXIX. “

Art. 3º Os documentos urbanísticos mencionados no art. 1º encontram-se disponíveis no

endereço eletrônico http://www.sisduc.seduh.df.gov.br/.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 66, DE 24 DE AGOSTO DE 2021

Aprova a reversão de remembramento de lotes localizados no Setor de Mansões do Lago -

ML, Trecho 10, Lotes 09 e 10, na Região Administrativa do Lago Norte - RA-XVIII.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 105, parágrafo

único, incisos III e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o Decreto nº

39.610, de 1º de janeiro de 2019, a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009,

alterada pela Lei Complementar nº 854, de 15 de outubro de 2012, a Lei Complementar nº

948, de 16 de janeiro de 2019, a Lei Complementar nº 950, de 07 de março de 2019, a

Portaria nº 37, de 24 de maio de 2021, e tendo em vista o que dispõe o processo 00390-

00001703/2021-23, resolve:

Art. 1º Aprovar a reversão de remembramento de lotes localizados no Setor de Mansões do

Lago - ML, Trecho 10, Lotes 09 e 10, na Região Administrativa do Lago Norte - RA-XVIII.

Art. 2º Os endereços resultantes da reversão de remembramento dos lotes descritos no art.

1º desta Portaria, são:

I - Lote 09, do Trecho 10, do Setor de Mansões do Lago - ML; e

II - Lote 10, do Trecho 10, do Setor de Mansões do Lago - ML.

Art. 3º Os lotes indicados nos incisos I e II do art. 2º desta Portaria devem retornar às

características anteriores ao remembramento ora revertido, conforme projeto urbanístico do

parcelamento registrado no cartório de registro de imóveis competente, em especial com

relação às suas dimensões, confrontações e parâmetros urbanísticos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

PORTARIA N° 67, DE 25 DE AGOSTO DE 2021

Aprova o Projeto de Paisagismo - PSG 37/2021 e o respectivo Memorial Descritivo - MDE

037/2021, referentes à implantação de paisagismo e mobiliário urbano de lazer em área

pública, destinada à Praça, localizada no SHIGS 707/708 - RA – I.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 105, parágrafo

único, incisos III e V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o Decreto nº

39.610, de 1º de janeiro de 2019, o art. 20 da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de

2009, o Decreto nº 38.047, de 09 de março de 2017, combinado com os arts. 5º e 14 do

Decreto nº 38.247, de 1º de junho de 2017, e tendo em vista o que dispõe o processo 00112-

00007828/2021-91, resolve:

Art. 1º Aprovar o Projeto de Paisagismo – PSG 037/2021 e o respectivo Memorial

Descritivo - MDE 037/2021, referentes à implantação de paisagismo e mobiliário urbano de

lazer em área pública, destinada à Praça, localizada no SHIGS 707/708 - RA – I.

Art. 2º Autorizar a inclusão de nota nas Plantas mencionadas abaixo, com a seguinte

redação: •HIGS PR 21/1: “Este Projeto foi complementado pelo Projeto de Paisagismo –

PSG 037/2021 e pelo Memorial Descritivo – MDE 37/2021 aprovados, no que se refere à

implantação de paisagismo e mobiliário urbano de lazer em área pública, destinada à Praça,

localizada no SHIGS 707/708 - RA – I.” •HIGS PR 37/2 e HIGS PR 42/1: “Este Projeto foi

substituído pelo Projeto de Paisagismo – PSG 037/2021 e pelo Memorial Descritivo – MDE

037/2021 aprovados, no que se refere à implantação de paisagismo e mobiliário urbano de

lazer em área pública, destinada à Praça, localizada no SHIGS 707/708 - RA – I.”

Art. 3º Os documentos urbanísticos mencionados no art. 1º encontram-se disponíveis no

endereço eletrônico http://www.sisduc.seduh.df.gov.br/.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 

RESOLUÇÃO Nº 200, DE 25 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre a prorrogação de prazo para apurar os eventuais responsáveis que deram

causa aos fatos inseridos no processo administrativo 0480-000434/2015.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, de acordo com o Art. 21, Inciso VI, do

Estatuto Social aprovado pela 112ª Reunião do Conselho de Administração, em 26 de

junho de 2018, registrado na Junta Comercial do Distrito Federal, sob o nº 1082442, e

considerando as manifestações exaradas por meio do Despacho SEI-GDF-

CODHAB/PRESI/ASPRE (68513464), resolve:

Art. 1º Prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo hábil para conclusão dos trabalhos

da P.I.P. - Processo Investigativo Preliminar, constituída por meio da Resolução nº 201

(46534156).

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

WELLINGTON LUIZ

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 

ATA DA 82ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um (09/08/2021), às quinze horas e

cinquenta e dois minutos, foi realizada de forma presencial e por meio de

videoconferência, conforme determina o Decreto nº 40.546, de 20 de março de 2020, art.

2°, no Gabinete da Secretária de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – Edifício

Luiz Carlos Botelho, 6º andar, a 82ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do

Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal – CONFAE, com a presença dos Senhores

e Senhoras membros: Giselle Ferreira de Oliveira, Presidente do Conselho de

Administração do Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal; José Antônio Soares

Silva, Conselheiro Titular, representante das Associações das Federações Desportivas do

Distrito Federal e vice presidente do CONFAE; Francisco Grisólia Santoro, 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; Carla Ribeiro

Testa, Conselheira Titular, representante dos Atletas; Magda Thereza Ungarelli Miranda;

Conselheira Titular, representante da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer; Marcelo

Rozemberg Ottoline de Oliveira, Conselheiro Titular, representante da Secretaria de

Estado de Educação, Dr. Clemilton Oliveira Rodrigues Júnior, Subsecretário; tendo a

presença do corpo administrativo do CONFAE, da Sra. Yara Lopes Conde Martins,

Diretora de Gestão do Fundo de Apoio ao Esporte e Jéssika Santos dos Reis, Chefe do
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Núcleo de Apoio ao Esporte e do Sr. João Vitor servidor da área de TI da SEL que

deu suporte a reunião. A Presidente fez uso da palavra, deu boas-vindas aos

participantes e declarou aberta a 82ª Reunião Ordinária do CONFAE, em seguida

passou a condução da sessão ao Conselheiro José Antônio Soares, que na condição de

vice-presidente assumiu a presidência da 82ª Reunião Ordinária do CONFAE, na

forma do Decreto 34.522/13 para todos os fins, atribuições, poderes e prerrogativas,

que na sequência fez a verificação de quórum e de eventuais justificativas de

ausências, I. Abertura; II. Verificação do quórum; III. Justificativa das ausências;

justificou-se a ausência do Conselheiro Vinicius Luis Cyrillo de Lima, Conselheiro

Suplente, representante da Paraesporte, sobre o assunto o Sr. José Antônio enquanto

Vice presidente informou que por força do artigo 84 da lei 9.615/98, confirmada a

participação oficial do conselheiro Vinícius Cyrillo, nas paraolimpíadas de Tóquio,

compondo assim a equipe Time Brasil, no corrente período, ficara assim justificada a

sua ausência e abonada está falta, entretanto ficará prejudicado o seu recebimento do

Jeton neste mês, em seguida fez uso da palavra a Sr. Yara Conde, pela DIGEFAE,

esclarecendo que a titularidade da representação da Paraesporte está a muito

prejudicada, pois a tempo vem cobrando por vezes do Sr. Flávio Pereira dos Santos

enquanto presidente da Paraesporte e representante titular no CONFAE, que declarou

em março do corrente ano sua renúncia da direção da entidade, entretanto ainda não

apresentou documento de seu desligamento nesse Conselho e nem indicou substituto

para o cargo. IV. Aprovação da pauta e de informes gerais; o Sr. presidente da sessão

após ter constatado quórum presencial e por videoconferência suficiente para abertura

e deliberação, deu como regular a instalação e deliberação de assuntos, sendo lida

pelo Sr. Presidente a pauta em seu inteiro teor, com a aprovação em sua íntegra e as

devidas sugestões de pautas seguintes, que foi proposto a pedido do Conselheiro

Filipe Guedes, esclarecimento do CONFAE sobre o parecer referente as prestações de

contas da Federação do Esporte Universitário do Distrito Federal-FESU, sobre o tema

o subsecretário Clemilton Oliveira, interviu no ato e pediu para que se notifique a

Subsecretaria de Convênios e Parcerias-SUBCONP para que tenha celeridade na

análise e processamento da prestação de contas de todos que receberam recursos

públicos do FAE; o Conselheiro Luiz Barreto sugeriu como pauta a apresentação do

Parecer de CRC da Federação de Wushu do Distrito Federal; o Subsecretário Dr.

Clemilton Oliveira solicitou aos colegiado que pudesse haver a inversão da pauta do

item IX para o primeiro, que foi acatado pelos conselheiros e determinado pelo

presidente a alteração proposta; o Sr. José Antônio, enquanto Conselheiro solicitou

como acréscimo de pauta sobre assuntos de ordem técnica e administrativa: 1.

Fiscalização do uso dos recursos liberados pelo FAE; 2. Acompanhamento das

prestações de contas dos recursos públicos; 3. Relatório prévio sobre o PLOA e

situação dos prazos de análise de CRC; 4. Projetos apresentados a DIGEFAE devido

a questionamentos de delongas na análise dos pedidos e por fim; 5. A deliberação e

justificativa do pedido de redistribuição de processo com prazo vencido de análise;

encerrado os assuntos gerais passou-se a deliberar sobre o item IX que passou a ser o

V. apresentação da solicitação da Secretaria de Esporte e Lazer-Descentralização

Superavit – Dr. Clemilton Oliveira, que solicitou a nova aprovação do recurso de dois

milhões de reais (R$2.000.000,00) para reforma das piscinas dos COPs que

anteriormente havia sido aprovada pelo conselho inclusive os devidos projetos,

porém com a virada de ano houve reajustes nos valores do orçamento necessitando

assim de nova aprovação desse valor, solicitou ainda a descentralização de recursos

no valor de setecentos e quarenta mil reais (R$740.000,00) para aquisição de

materiais esportivos, especificamente para compra de uniformes que serão

distribuídos por chamamento público as instituições que se credenciarem,

questionado pelo vice-presidente José Antônio, sobre o número de entidades

esportivas capacitadas, esclareceu o Dr. Clemilton Oliveira que poucas foram

contempladas devido à falta de documentação, até o presente momento pouco mais de

vinte instituições teriam sido contempladas das setentas que se apresentaram, o vice-

presidente Sr. José Antônio perguntou no sentido de democratização e sugeriu uma

alternativa mais ampla para que mais instituições recebam esse material, uma vez que

sabe da enorme carência e necessidade de materiais esportivos das OSCs que

desenvolvem projetos esportivos e sociais no DF, em resposta o Dr. Clemilton

Oliveira justificou que já pensaram em outras alternativas, inclusive em distribuir

para pessoa física, porém o jurídico da SEL não admitiu, continuando a ser

imprescindível que a distribuição seja para pessoa jurídica com documentação em

dia, ainda assim conseguiram diminuir ao máximo as exigências, sendo elas, ter o

CNPJ ativo, que não tenha dívida com o GDF e nem com a União e que justifique

como será utilizado esse material, solicitou ainda o Dr. Clemilton Oliveira enquanto

SEL o valor de um milhão e meio de reais (R$1.500.000,00) para aquisição de

chuteiras referente ao Projeto Calçando o Esporte que custará em média o valor de

cento (R$120,00) e vinte a cento e setenta reais (R$170,00) o par de uma chuteira de

qualidade e solicitou também a descentralização no valor de onze milhões de reais

(R$11.000.000,00) para atender à execução de projeto pedagógico voltado para o

desporto educacional, participação e rendimento nos Centros Olímpicos e

Paralímpicos do Distrito Federal, nos últimos quatro meses deste ano, pois devido à

pandemia a Secretaria de Economia retirou do orçamento R$ 11.8 milhões que foram

encaminhados para a saúde, no momento tem-se o Chamamento para abrir seis

centros olímpicos, mas não se tem o recurso para realizá-lo, já foram contratados os

centros olímpicos de São Sebastião, Samambaia, Estrutural, Brazlândia e Recanto

das Emas com os recursos que havia disponível, na ocasião o Dr. Clemilton Oliveira

apresentou os uniformes que são fornecidos as instituições contendo: uma camisa,

um calção e um meião com a logomarca da Secretaria de Esporte, o Conselheiro

Luiz Barreto sugeriu que fosse acrescentado a logomarca do Fundo de Apoio ao

Esporte - FAE no meião e na camisa, pois está previsto em lei que conste a

logomarca do Fundo, com a palavra o Conselheiro Luiz Barreto pediu celeridade e

destaque ao Dr. Clemilton Oliveira aos projetos apresentados ao FAE, o Presidente

enalteceu a importância dos COPs e sua abrangência de atendimento e que o FAE

estaria fomentando a prática esportiva e social de inúmeras pessoas, dado a

importância na manutenção desses espaços esportivos, o Sr. Presidente deu a palavra

aos demais conselheiros sobre o tema, tendo o concorde com manifestação positiva e

de apoio de todos, dada a votação, a descentralização dos trêsvalores pleiteados foi

aprovada por unanimidade, devendo ser repassado a SEL o valor total de R$

15.240.000,00 (quinze milhões, duzentos e quarenta mil reais), por meio de

instrumento adequado (crédito/descentralização), de acordo com a conveniência na

operacionalização do mesmo, para que seja feito de forma imediata a transferência;

VI. Apresentação da Prestação de contas da Secretaria de Educação do ano de 2020

– Conselheiro Marcelo Ottoline, o conselheiro esclareceu que foi encaminhado um

ofício e um despacho ao gabinete da Secretaria de Esporte e a Subsecretaria de

Administração Geral – SUAG, no entanto este conselho ficará aguardando o parecer

da Subsecretaria de Convênios e Parceria – SUBCONP sobre a prestação de contas,

para novas ações e pedidos, no ensejo o conselheiro sugeriu como acréscimo de

pauta a disponibilidade dos recursos para a execução dos jogos escolares de 2021;

VII. Apresentação da documentação solicitada às quatro representações da Sociedade

Civil – Conselheiro José Antônio, Filipe Guedes, Carla Ribeiro, Vinicius Cyrillo, a

Conselheira Carla Ribeiro salientou que toda documentação requerida pela SEL foi

apresentada em 2019, conforme restou comprovado à cópia do ofício de junho de

2019 assim, não entendeu o motivo de não haver na diretoria executiva do CONFAE

uma pasta de cada uma das entidades que tem representantes no CONFAE com toda

documentação. A conselheira ressaltou ainda que seja desnecessário exigir

anualmente o envio do mesmo estatuto já que não há nenhuma mudança, e que esse

assunto deveria ter sido solicitado administrativamente, ressaltou, portanto que

protocolou novamente toda a documentação da AADF, a ata de eleição, estatuto,

CNPJ, ata de indicação dos conselheiros do CONFAE e CONEF, certidão negativa

do GDF. Ainda com a palavra a conselheira ressaltou que a denúncia foi contra a

Associação das Federações Desportivas do Distrito Federal, e não contra as demais

entidades. Em explicação o Dr. Clemilton Oliveira esclareceu que o conselheiro

Marcelo Ottoline pediu acesso às documentações das entidades, logo após houve

uma denúncia, assim, a presidente do conselho Giselle Ferreira questionou-o como

estava a documentação das demais entidades da sociedade e pediu para que fossem

verificados, visto que a Diretoria não encontrou toda documentação das entidades,

assim o Dr. Clemilton Oliveira com a ajuda da Diretora Yara Conde constataram que

eles não estavam juntos, estavam em lugares diversos, foram analisados um por um

pelo Dr. Clemilton Oliveira que não localizou alguns documentos das quatro

entidades e assim foi solicitado as Representações que anexassem a documentação, o

que foi prontamente atendido pelas entidades, assim em resposta ao processo de

denúncia contra a Associações das Federações Desportivas do Distrito Federal, foi

informado ao denunciante que já está sendo apurado e que já havia sido solicitado a

apresentação do CNPJ, informou ainda aos conselheiros o Dr. Clemilton Oliveira,

que trata-se de processos diferentes: um diz respeito a denúncia e outro diz respeito

a atualização dos dados cadastrais das entidades civis com acento no CONFAE, e

que a denúncia havida já se encontra resolvida, o conselheiro Marcelo Ottoline

ressaltou a importância da transparência e que deveriam essas informações estarem

disponibilizadas no site da Secretaria, nas informações referente ao Conselho,

observado a proteção legal sobre os dados pessoais, no teor desta pauta a Diretora

Yara Conde, informou que a entidade do conselheiro Vinicius Cyrillo, o Paraesporte,

ainda não apresentou a documentação, que deveria ter sido feita até a presente data e

não se sabe o motivo e que o Flávio Pereira dos Santos, Conselheiro Titular,

representante do Paraesporte, ainda não solicitou formalmente sua saída do conselho,

ficando prejudicada a representação do Paraesporte no Conselho, com a palavra o

conselheiro Filipe Guedes informou que a representação do esporte universitário,

tempestivamente, apresentou documentação no processo 00220-00001745/2021-61 e

pediu celeridade no julgamento deste processo para que se possa extingui ou se o

gabinete achar necessário, para que se junte mais documentação, o vice-presidente

Sr. José Antônio esclareceu que Associação da Federações apresentou toda a

documentação legal exigidas. Com o concorde dos conselheiros ficou estabelecido

que a Diretora Yara Conde envie com a máxima brevidade pós publicação da Ata, e-

mail formal para o então Sr. Conselheiro Vinicius Cyrillo, informando-o que a

representação do Paraesporte está em aberto até o cumprimento das exigências e

nomeação dos representantes de direito da entidade, na forma da Lei nº 34.522/2013;
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VIII. CONEF – Conselheira Carla Ribeiro questionou e pediu esclarecimento sobre o

motivo do CONEF ter parado de se reunir, dado a sua importância em questões

relacionadas a políticas esportivas, em respostas o Sr. José Antônio, enquanto vice

presidente e conhecedor do caso, explicou que em 2019/2020 os mandatos dos 11

representantes do Estado e da sociedade civil venceram, não houve recondução, não houve

nenhum andamento, relatou pelo que sabe que três secretarias de Estado inclusive ora

fundidas em outras secretarias não apresentaram documentação e não indicaram seus

representantes e não houve interesse do anterior Presidente do Conselho em compor esse

importante conselho, na ocasião a conselheira Carla Ribeiro informou que, ao contrário do

informado, a Associação de Atletas do Distrito Federal apresentou representantes em

2019, José Mário Tranquillini e a Lana Miranda, portanto os mandatos não estavam

vencidos, solicitou explicações sobre porque não convocaram mais reuniões do CONEF,

solicitou da mesa uma resposta clara sobre o assunto, o Sr. Presidente esclareceu que não

tem capacidade e nem poder de decisão sobre o assunto, entendo que a pergunta sobre o

CONEF, pela prerrogativa do cargo poderia ser melhor direcionada pela Sra. Secretaria de

Esporte e presidente do CONFAE, ficando nesse aguardo de resposta; IX. Programa

Compete Brasília – Descentralização – Diretora Yara Conde, a diretora informou que foi

solicitado da Subsecretaria da Diretoria dos Atletas – SUBELE o apoio ao COMPETE no

valor de três milhões e quatrocentos e oitenta mil reais (R$3.480.00,00), contendo uma

planilha para aquisição de passagens aéreas ficando a análise e o parecer a cargo do

conselheiro Francisco Santoro que deverá apresentar o parecer no prazo máximo de 15

dias; X. Redistribuição de Processos de CRC e Plano de Trabalho – Diretora Yara Conde;

a diretora informou a necessidade de redistribuir dois processos que estavam a cargo do

conselheiro Marcelo Ottoline, que via e-mail solicitou que fossem repassados a outros

conselheiros devido à alta demanda de trabalho na Secretaria de Educação e para que as

entidades não fossem prejudicadas devido o prazo de 15 dias para análise já terem se

esgotados a tempo, assim foi redistribuído um processo de CRC da Confederação

Brasileira de Kungfu Wushu - CBKW para a conselheira Magda Miranda e um projeto da

Copa Oeste de Futsal da Federação dos Surdos para o vice-presidente Sr. José Antônio, a

ser feito o parecer em 15 dias, a partir da disponibilização no SEI e da publicação da

presente Ata, informando se for o caso as duas entidades sobre os atrasos e causa; XI.

Apresentação de Parecer de CRC da Federação de Wushu do Distrito Federal, Conselheiro

Luiz Barreto, com objetividade o conselheiro concluiu após ler a conclusão de sua análise

pelo deferimento e aprovação do pedido de CRC, foi aprovado por todos o deferimento de

CRC a favor da Federação de Wushu; XII. Relatório prévio sobre o PLOA – Diretora

Yara Conde, foi realizada uma reunião aos dias dois de agosto de dois mil e vinte e um na

sala de reunião n° 1 da Secretaria de Esporte e Lazer para tratar do Plano de Lei

Orçamentária Anual - PLOA de 2022, com a presença dos Senhores e Senhoras membros:

José Antônio Soares Silva, Conselheiro Titular, representante das Associações das

Federações Desportivas do Distrito Federal e vice-presidente do CONFAE; José Luiz

Marques Barreto, Conselheiro Titular, representante da Secretaria de Estado de Economia;

Carla Ribeiro Testa, Conselheira Titular, representante dos Atletas; Marcelo Rozemberg

Ottoline de Oliveira; Yara Lopes Conde Martins, Diretora de Gestão do Fundo de Apoio

ao Esporte; Jéssika Santos dos Reis, Chefe do Núcleo de Administração do Fundo de

Apoio ao Esporte. Devido ao desencontro de informações contidas na PPA 2020/2023,

com Teto Orçamentário disponível no SIGGO para o ano de 2022, restou-se inviável a

continuidade da reunião, explicou ainda a diretora que será aderida três novas ações na Lei

Orçamentária Anual - LOA de 2022 que são a construção/reformas de espaços esportivos,

manutenção de serviços administrativos e transferência de recursos para projetos

esportivos, que é o caso de uma operação especial que atualmente não havia disponível no

QDD, acrescentada essa esfera nova, as atividades e as operações especiais e na próxima

reunião já terão os dados concretos para deliberar sobre o PLOA de 2022; XIII. Foi

colocada como pauta extra a aprovação de recurso para a Secretaria de Esporte e Lazer

fazer a doação de Kits de Uniformes à Delegação da Federação do Esporte Universitário

do DF – FESU, após votação restou-se aprovado pelos conselheiros, tendo abstenção do

Conselheiro Filipe Guedes, a transferência no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta

mil reais) para aquisição de materiais esportivos, por meio de instrumento adequado

(crédito/descentralização), de acordo com a conveniência na operacionalização do mesmo,

para que seja feito de forma imediata a transferência, observado que em qualquer caso

será atendido à legislação vigente, formalidades e os procedimentos seguros, dando a

necessária celeridade que o caso merece. O Conselheiro Luiz Barreto, orientou ainda que

não repasse de recurso para entidade e sim a doação dos kit s de uniformes. Esclarecido

ainda pela mesa que os demais assuntos não contemplados pelo

avançar da hora, poderão ser solicitados em pauta futura, por fim sem mais nada a tratar, a

presidência agradeceu a presença de todos e determinou encerrada a reunião às 17h27min.

GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA, Presidente do Conselho, Secretária de Estado de

Esporte e Lazer Interina; JOSÉ ANTÔNIO SOARES SILVA, Vice Presidente do Conselho,

Conselheiro Titular e no exercício da presidência, Representante das Associações Federações

Desportivas do Distrito Federal; FRANCISCO GRISÓLIA SANTORO, 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; MARCELO ROZEMBERG OTTOLINE DE OLIVEIRA, Conselheiro Titular,

Representante da Secretaria de Estado de Educação; FILIPE FERREIRA GUEDES, Conselheiro

Suplente, Representante do Esporte Universitário; CARLA RIBEIRO TESTA, Conselheira

Titular, Representante dos Atletas; JÉSSIKA SANTOS DOS REIS, Chefe do Núcleo de

Administração 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
 

DESPACHOS DE EXTRATOS DE OUTORGAS

O SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HÍDRICOS, DA AGÊNCIA

REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO

FEDERAL, torna públicas as outorgas:

Outorga Prévia/SRH nº 167/2021. Condomínio Península Lazer e Urbanismo, outorga

prévia para reservar o direito de uso de água subterrânea, mediante a perfuração de um

poço tubular, para fins de irrigação paisagística, e indeferir para fins de abastecimento

humano, localizado na Avenida das Araucárias, Lotes 4530, 4750, 4790, Águas

Claras/DF. Bacia Hidrográfica Rio Paranoá, Unidade Hidrográfica Riacho Fundo.

Processo 00197-00001148/2021-35.

GUSTAVO ANTONIO CARNEIRO

DEFENSORIA PÚBLICA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

PORTARIA Nº 248, DE 19 DE AGOSTO DE 2021

A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe

são conferidas pelo artigo 114, § 1º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, artigo 21, inciso I, da Lei

Complementar Distrital nº 828/2010, com a redação da Lei Complementar nº 908/2016, resolve:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a criação de comitê multidisciplinar com os membros do comitê

de governança definidos pela PORTARIA Nº 110, de 20 de abril de 2020, com capacidade técnica

de contribuir com a avaliação de cada fundamento e aplicação do Instrumento de Melhoria da

Gestão das Transferências da União – IMG-Tr 100 Pontos.

Art. 2º Ficam indicados os servidores ocupantes dos seguintes cargos para realização de aplicação

do instrumento com o perfil de “membros” do comitê:

I – Diretor (a) do Departamento de Controle Interno, para o Fundamento de Governança;

II – Coordenador (a) de Projetos Estratégicos, para o Fundamento Estratégias e Planos;

III – Coordenador (a) de Planejamento, para o Fundamento Sustentabilidade;

IV – Diretor (a) de Gestão de Pessoas, para o Fundamento Capital Intelectual;

V – Diretor (a) de Orçamento, Planejamento e Finanças, para o Fundamento Compromisso com as

Partes Interessadas;

VI – Diretor (a) de Estratégia, Governança e Projeto, para o Fundamento Orientação por Processos;

VII - Chefe de Gabinete, para o Fundamento Geração de Valor Público.

Art. 3º Para implantação do Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União - MEG-

Tr, o Coordenador de Projetos Estratégicos atuará também com o perfil de “Presidente do Comitê

de Aplicação”.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
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