
o informe sobre o início da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio PNAD, tratando-
se de uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE,
possibilitando a obtenção de maiores informações sobre a população do DF, por Região
Administrativa RA. Informou que a CODEPLAN está à disposição para auxiliar no
processo de resposta a PNAD. O Secretário Mateus Leandro de Oliveira cientificou o
pleno sobre o acompanhamento de notícias que apresentam questionamentos quanto a
revisão da LUOS, especialmente no que se refere a inclusão de atividades em residências,
esclarecendo que por parte da SEDUH não há proposta de alteração na proposta, uma vez
que a mesma já foi analisada pelo CONPLAN e objeto de discussão em audiência pública.
Afirmou que o uso misto permite que profissionais liberais possam trabalhar em suas
residências, desde que cumpridas as determinações de cada cidade e contemplando
atividades que não ofereçam risco de incomodidade. Dentro desse contexto, orienta as
entidades que entendam que estas atividades sejam prejudiciais de alguma forma, que
defendam oficialmente seus posicionamentos e participem ativamente das discussões. Não
havendo manifestações adicionais, prosseguiu ao Item 5. Encerramento: A Centésima
Octogésima Sexta Reunião Ordinária do CONPLAN foi encerrada pelo Secretário de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal SEDUH, Senhor
Mateus Leandro de Oliveira, agradecendo a presença de todos. Ata aprovada na 187ª
Reunião Ordinária realizada no dia 9 de setembro de 2021, em sessão pública virtual.
TEREZA DA COSTA FERREIRA LODDER, 2ª Suplente indicada SEDUH; RENATO
OLIVEIRA RAMOS, Suplente CACI; RUCHELE ESTEVES BIMBATO, Suplente
SEEC; MARÍLIA CARVALHO PEREIRA, Suplente SERINS; LUIZ CARLOS BRITTO
FERREIRA, Suplente SEAGRI; MARIA SILVIA ROSSI, Suplente SEMA; JOSÉ
EDUARDO PEREIRA FILHO, Titular SDE; JANAÍNA DE OLIVEIRA CHAGAS,
Suplente SODF; LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO, Suplente SEMOB;
BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, Titular SECEC; HAMILTON LOURENÇO
FILHO, Suplente TERRACAP; SANDRA MARIA FRANÇA MARINHO, Suplente
CODHAB; RENATA FLORENTINO DE FARIA SANTOS, Suplente CODEPLAN;
CRISTIANO MANGUEIRA DE SOUSA, Titular DF LEGAL; CLAUDIO JOSÉ
TRINCHÃO SANTOS, Titula IBRAM; VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA, Suplente
SEGOV; ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADE, Titular SEPE; PERSIO MARCO
ANTONIO DAVISON, Suplente RODAS DA PAZ; GABRIELA DE SOUZA
TENÓRIO, Titular FAU/UnB; JULIA TEIXEIRA FERNANDES, Titular CAU/DF;
MARA DOS SANTOS MEURER, Titular FNE; ADALBERTO CLEBER VALADÃO
JUNIOR, Titular SINDUSCON/DF; CELESTINO FRACON JUNIOR, Titular
ADEMI/DF; OVIDIO MAIA FILHO, Titular FECOMÉRCIO; GEOVANI MULLER,
Suplente SRDF; RUTH STÉFANE COSTA LEITE, Titular PRECOMOR; DANIEL
BITTENCOURT ALVES DE LIMA, Titula UNICA/DF; GUILHERME DE
VASCONCELOS DE MORAIS, Titular FID/DF; DORIENE GONÇALVES DA SILVA,
Titular FNE; JAIRO DO NASCIMENTO SARAIVA, Titular ASSINC DF/RM;
TARCIZIO DINOÁ MEDEIROS, Titular IHG/DF; RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE
CASTRO, Titular OAB/DF; JOSÉ LUIZ DINIZ JUNIOR, Titular FIBRA. MATEUS
LEANDRO DE OLIVEIRA, Secretário de Estado e Presidente em Exercício.

DECISÃO Nº 31/2021
187ª REUNIÃO ORDINÁRIA

O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal no uso das
atribuições que lhe confere a Lei Complementar nº 889, de 24 de julho de 2014, alterada
pela Lei Complementar nº 975, de 20 de outubro de 2020, o Decreto nº 35.771, de 12 de
setembro de 2014, a Portaria nº 75, de 14 de outubro de 2014 e Portaria nº 48, de 22 de
julho de 2015, que dispõe sobre o Regimento Interno, concomitante ao Plano Diretor de
Ordenamento Territorial PDOT/2009, Lei Complementar nº 854/2012, e em cumprimento
ao disposto no art. 2º do Decreto nº 41.841, de 26 de fevereiro de 2021, em sua 187ª
Reunião Ordinária, em sessão pública virtual, realizada em 09 de setembro de 2021,
DECIDE:
Processo: 00390-00000013/2018-51
Interessado: Designer Empreendimentos Imobiliários S.A.
Assunto: Parcelamento urbano do solo denominado "Condor" a ser realizado na Gleba 4,
lote 499, módulo D, do Projeto Integrado Alexandre Gusmão PICAG, localizado na
Região Administrativa do Sol Nascente e Pôr do Sol RA XXXII.
Relator: Ovídio Maia Filho Membro Titular FECOMÉRCIO
1. APROVAR, relato e voto, consignados no processo 00390-00000013/2018-51, que
trata do Projeto de Urbanismo do parcelamento Condor, consubstanciado na URB
119/2021, MDE 119/2021 e NGB 119/2021, e que o mesmo atende às diretrizes e
parâmetros estabelecidos na Lei Complementar nº 803/2009 que trata do Plano Diretor de
Ordenamento Territorial PDOT/2009, atualizada pela Lei Complementar nº 854/2012; às
Diretrizes Urbanísticas para a Região Noroeste da Região Administrativa de Ceilândia
DIUR 05/2018 e demais legislações urbanísticas pertinentes .
2. Dessa forma, registra-se a votação do Colegiado com 32 (trinta e dois) votos favoráveis,
nenhum voto contrário e 1 (um) voto de abstenção do representante do Instituto de
Arquitetos do Brasil IAB/DF.
TEREZA DA COSTA FERREIRA LODDER, 2ª Suplente indicada SEDUH; RENATO
OLIVEIRA RAMOS, Suplente CACI; RUCHELE ESTEVES BIMBATO, Suplente
SEEC; MARÍLIA CARVALHO PEREIRA, Suplente SERINS; MARIA SILVIA ROSSI,
Suplente SEMA; ERICA LIMA DE PAIVA MUGLIA, Suplente SDE; JANAÍNA DE
OLIVEIRA CHAGAS, Suplente SO; LUIZ FELIPE CARDOSO DE CARVALHO,
Suplente SEMOB; KATIANA SILVA SANTOS SANTIAGO, Suplente SECEC;
HAMILTON LOURENÇO FILHO, Suplente TERRACAP; SANDRA MARIA FRANÇA
MARINHO, Suplente CODHAB; RENATA FLORENTINO DE FARIA SANTOS,

Suplente CODEPLAN; CRISTIANO MANGUEIRA DE SOUSA, Titular DF LEGAL;
CLAUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS, Titular IBRAM; VALMIR LEMOS DE
OLIVEIRA, Suplente SEGOV; BRUNO ERICKY FRANCISCO ALVIM DE OLIVEIRA,
Suplente SEPE; WILDE CARDOSO GONTIJO JUNIOR, Titular RODAS DA PAZ;
RENATO SCHATTAN, Suplente IAB/DF; GABRIELA DE SOUZA TENÓRIO, Titular
FAU/UnB; JULIA TEIXEIRA FERNANDES, Titular CAU/DF; MARA DOS SANTOS
MEURER, Titular CREA/DF; DIONYZIO ANTONIO MARTINS KLAVDIANOS, Suplente
SINDUSCON/DF; CELESTINO FRACON JUNIOR, Titular ADEMI/DF; OVÍDIO MAIA
FILHO, Titular FECOMÉRCIO; GEOVANI MULLER, Suplente SRDF; RUTH STÉFANE
COSTA LEITE, Titular PRECOMOR/DF; JÚNIA MARIA BITTENCOURT ALVES DE
LIMA, Suplente ÚNICA/DF; GUILHERME DE VASCONCELOS DE MORAIS, Titular
FID/DF; DORIENE GONÇALVES DA SILVA, Titular FNE; JAIRO DO NASCIMENTO
SARAIVA, Titular ASSINC/DF/RM; TARCÍZIO DINOÁ MEDEIROS, Titular IHG/DF;
RODRIGO BADARÓ ALMEIDA DE CASTRO, Titular OAB/DF; JOSÉ LUIZ DINIZ
JUNIOR, Titular FIBRA/DF. GISELLE MOLL MASCARENHAS, Secretária Executiva.

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

PORTARIA Nº 146, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021
A SECRETÁRIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL,
Interina, no uso das atribuições previstas no inciso III, do parágrafo único, do artigo nº 105, da
Lei Orgânica do Distrito Federal, em observância ao disposto no item 10.3 do Edital de
Chamamento Público nº 18/2021 e baseado nas análises da Comissão de Seleção, resolve:
Art. 1º Tornar público o resultado preliminar do Edital de Chamamento Público nº 18/2021, que
tem por objeto a seleção de entidades sem fins lucrativos, visando ocupar regularmente as áreas
públicas destinadas ao desenvolvimento de ações de natureza esportivo, social e de lazer,
visando a regularização desses espaços.
Art. 2º As avaliações da Comissão, acerca das propostas classificadas, foram realizadas
conforme o Anexo III do Edital de Chamamento Público 18/2021, que dispõe da metodologia
de avaliação, e estão dispostas na planilha seguinte:
I. PROPOSTAS CLASSIFICADAS:

PROPOSTA ENTIDADE
RESULTADO

PRELIMINAR

1
Federação de Futebol de Mesa do DF-

FEFUMESBRA
CLASSIFICADA

2 Centro de Atletismo de Sobradinho - CASO CLASSIFICADA

3 Federação de Vôlei do Distrito Federal - FVDF CLASSIFICADA

4 Instituto Reciclando o Futuro - Reciclando o Futuro CLASSIFICADA

Art. 3º Conforme o item 10.4 do Edital de Chamamento Público nº 18/2021, os proponentes têm
5 (cinco) dias para apresentação de recurso a este resultado preliminar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GISELLE FERREIRA

FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
 

ATA DA 83ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos oito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um (08/09/2021), às dez horas e
vinte e um minutos, foi realizada de forma presencial e por meio de videoconferência,
conforme determina o 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 83ª 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; Vinicius Luis Cyrillo de Lima, Conselheiro Suplente,
representante da Paraesporte; 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 da SEL; 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 Núcleo de Apoio ao
Esporte e apoio da TI seu pelo Sr. Fernando Barbosa Alves. A Presidente fez uso da
palavra, deu boas-vindas aos participantes e declarou aberta a 83ª Reunião Ordinária do
CONFAE, em seguida passou a condução da sessão ao Sr. Conselheiro José Antônio
Soares Silva, que na condição de vice-presidente assumiu a presidência da 83ª Reunião
Ordinária do CONFAE, na forma do Decreto 34.522/13 para todos os fins, atribuições,
poderes e prerrogativas, seguindo com os trabalhos, passou a ler a pauta, que terá
sequencialmente as apresentações dos assuntos e deliberações respectivas na forma que se
segue: I. Abertura; efetivada às 10 horas e 21 minutos; II. Verificação do quórum;
constatado no ato a quantidade presencial de membros e por videoconferência suficiente
para abertura e deliberação; III. Justificativa das ausências; a
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Sr. Diretora informou que a Paraesporte apresentou no protocolo da SEL documentos da
entidade, e que serão analisados e apresentados em reunião do conselho, para regularizar a
representação do seguimento no CONFAE, cobrando do conselheiro Vinícius a devida
documentação de sua indicação da sua condição de titular ou de suplente, como exigido das
demais entidades; V. Aprovação da pauta e de informes gerais; em continuidade deu se como
regular a instalação da sessão, sendo lida pelo Sr. Presidente a pauta em seu inteiro teor, com
a aprovação em sua íntegra, a ser deliberada de forma sequencial com inversão de ordem de
pauta proposta e justificada pelo Dr. Clemilton Oliveira e assim aceita pelos conselheiros, da
pauta de número do número XII para a de número V e da VII para o número VI, com as
demais sendo substituídas sucessivamente, em seguida foi perguntado pelo Sr. presidente
sobre eventual proposta de novo assunto para a reunião, sendo negativa, tendo por encerrado
o debate sobre os assuntos gerais; Passou-se então a apresentação e deliberação da pauta na
forma aprovada: V. (XII). Apresentação da solicitação de Alteração da Proposta
anteriormente aprovada da Secretaria de Esporte e Lazer – Descentralização – Dr. Clemilton,
fazendo uso da palavra o subsecretário solicitou e esclareceu o novo pedido de
descentralização de recursos no valor de R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais), sendo R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), fazendo a justificativa de que será descentralização para a
SEL em atender a aquisição de materiais esportivos, sendo a maioria destes para atender os
esportes paralímpicos e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para aquisição de uniformes
diversos, em que a distribuição se dará por chamamento público e por doação de materiais
esportivos para atender a demanda solicitada pela Secretaria da Pessoa com Deficiência, o
Conselheiro Luiz Barreto fez uso da palavra e sugeriu após analisar tecnicamente o QDD do
CONFAE, que se condicione e direcione a descentralização de forma segura na fonte 325 e
na natureza de despesa 339030 – apoio ao esporte, mas que nas próximas descentralizações
que forem feitas com objetivo de doações que sejam usadas regularmente as naturezas de
despesas referentes a doação – 339032, sugeriu também que a liberação do recurso seja
condicionada a apresentação do projeto de doação, feita nos moldes legais e em tempo pela
parte interessada em receber parte dos materiais, no caso a Secretaria da Pessoa com
Deficiência, sendo o entendimento acompanhado pelos demais Conselheiros, aberto o
assunto a manifestação, se teve a concordância, em seguida o Sr. Presidente submeteu o
assunto a votação, tendo sido aprovado por unanimidade, sendo consequentemente liberada e
autorizada a descentralização de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para aquisição de
materiais esportivos e de mais R$500.000,00(quinhentos mil reais) para aquisição de
uniformes diversos, 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.(VII). Apresentação do Parecer de Análise do Plano de Trabalho da FBDS
(Copa Candango de Futsal de Surdos) - Conselheiro José Antônio, o conselheiro seguiu
fazendo um relato sobre a análise técnica do projeto esportivo e dos documentos
apresentados pela entidade, lendo os principais pontos do relatório e do conteúdo do parecer,
confrontando com a legislação vigente, destacou que existem 10 (dez) itens que devem ser
diligenciados pela proponente no prazo regimentar, sugerindo que o projeto passe por
correções, mudanças e/ou adaptação respeitando a legislação pertinente, destacou que o valor
solicitado para pagamento de pessoal é superior ao determinado na Portaria SEL de número
98/2020 em seu artigo 30 e Incisos, que destina somente o valor 25% dos recursos para o
pagamento de pessoal, no projeto apresentado pela entidade o valor solicitado para
pagamento de pessoal supera ao final 70% do valor total solicitado para o projeto, existindo
uma grande desproporção entre a contratação de serviços e de RH e as aquisições para a
execução da parte esportiva em si, ou seja, resumidamente dos 32 mil reais solicitados a ser
fomentado no projeto esportivo, seriam empregados em contração de RH e de prestação de
serviços diversos mais de 22 mil reais, questionou também se certas contratações de RH
seriam legais e possíveis mesmo diante dos artigos 38 à 41, I da Lei 37.843/16 e o Art. 30 da
Portaria 98 da SEL, sugerindo no parecer que o assunto fosse melhor avaliado pela
SUBCONP ou AJL da SEL, além de não haver expressado a data de iniciação e finalização
das inscrições, ao fato do prazo do CRC da entidade que já estará vencido na data de
realização do evento, dentre outras alterações que constam no parecer técnico e devem ser
feitas pela entidade, por fim resumindo-se por baixar em diligência pelo prazo de 5(cinco)
dias para adaptação do projeto, sugerindo o conselheiro que a entidade, se for o caso, altere a
data de realização do projeto, disponibilizada a pauta para votação o conselheiro Marcelo
Ottoline se manifestou pelo indeferimento do projeto esportivo e que a proponente deveria
apresentar um novo projeto, seguiu votando pela aprovação do parecer de diligência,
acompanhando o relator, em votação geral os conselheiros decidiram por baixar diligência
pelo prazo de 5 (cinco) dias para que a entidade faça as devidas alterações ou mesmo
justificativas ou mesmo apresentação do pedido de reconsideração previsto no artigo 43, II
do decreto 34.522/13, no ensejo o conselheiro Luiz Barreto pediu para que se atentem aos
prazos de encerramento do empenho do exercício de 2021, tendo em vista que o ano passado
se encerrou no início do mês de outubro; VII. Apresentação de Parecer de CRC da
Confederação Brasileira de Kungfu Wushu – CBKW -pela Conselheira relatora Magda, que
seguiu fazendo um relato sobre a análise técnica do Estatuto Social e documentos
apresentados pela entidade, lendo os principais pontos do relatório e do Checklist, ao final
concluiu pelo que foi sugerido pelos conselheiros, em baixar diligência no prazo de 30
(trinta) dias para que a entidade apresente justificativa de endereço da sua subsede ao qual
consta em seu estatuto ser em Brasília - DF, visto que, segundo o conselheiro Luiz Barreto
para a emissão de CRC não há impedimentos, porém para apresentação de projetos há a
necessidade de uma análise mais detalhada sobre os locais de sede das entidades, assim foi
deliberado por unanimidade em se aprovado o CRC e também baixado em diligência pelo
prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação da solicitante para o comprimento da
exigência da apresentação da justificativa do endereço que será apresentado a relatora, em
que atendido a exigência tem-se como aprovado a emissão direta do CRC a favor da CBKW
sem ter que ser submetido a nova votação do conselho; VIII. Apresentação do Parecer de
Análise do pedido de Descentralização COMPETE – Conselheiro Francisco Santoro; o
relator do parecer conselheiro Francisco Santoro após leitura da conclusão do parecer técnico
deferiu a solicitação de descentralização de recursos no valor de R$3.480,000, 00(três
milhões quatrocentos e oitenta mil reais) para aquisição de passagens aéreas nacionais de
atletas, o conselheiro Luiz Barreto fez uso da palavra e informou que existe recurso
disponível no QDD do CONFAE na fonte 325 e na natureza de despesas 339033 – Apoio ao
Compete Brasília, o conselheiro Filipe Guedes salientou a necessidade da

celeridade do pleito e na oportunidade pediu para que o Compete apresente a Prestação
de contas ao CONFAE no fim do exercício do ano de 2021, a Sr. Diretora Yara Conde,
em resposta disse que ao final de cada exercício a subsecretaria que é responsável pelo
PCB apresenta a prestação de contas acompanhada da relação dos beneficiários do
programa, com a palavra o conselheiro José Antônio solicitou máxima celeridade na
assinatura da ATA e na publicação para que os procedimentos juntos ao PCB com
relação a adesão a ata existente e as contratações de transporte que estão em aberto,
possam assim ser efetivadas com a maior brevidade e segurança possível, para não
acarretar prejuízo aos atletas e equipes que representarão o DF em eventos nacionais,
tendo em vista a inexistência de saldo no Compete Brasília e que a Secretaria de
Esporte não tem orçamento neste exercício para cobertura desta despesa, em que o FAE
– Fundo de Apoio ao Esporte vem em substituição ao orçamento da SEL dando suporte
financeiro ao programa, conforme estabelece o artigo 20 da Lei 5.797/2016, ficando
aprovado o parecer por unanimidade dos presentes e que seja observada a urgência na
descentralização do recurso a favor do PCB e tomadas todas as providencias e ações
necessárias para se efetivar tal liberação, incluindo as fontes e naturezas adequadas; IX.
Solicitação de desconsideração da totalidade de recursos pleiteados para a execução dos
Jogos Escolares de 2021 e solicitação, dentro daquele total anterior, de R$500.000,00
(quinhentos mil reais) para a compra de passagens aéreas da delegação escolar distrital
para as Paralimpíadas Escolares de 2021, em São Paulo/SP - Conselheiro Marcelo
explicou que já foram cancelados vários eventos esportivos educacionais no corrente
ano e no ano anterior, diante disso os jogos escolares correm o risco de não ocorrerem,
a participação depende exclusivamente de passagens aéreas e solicitou a destinação do
valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) caso se confirme a realização destes
jogos, o conselheiro José Antônio questionou sobre o pedido de recurso para transporte,
já que se tem o Programa Compete Brasília, fala acompanhada pelo conselheiro Filipe
Guedes, entendendo a existência desse programa específico para o pleito, questionou
ainda sobre a insegurança da realização do evento e também sobre a falta de projeto
esportivo apresentado pela SEE e suas devidas justificativas, com a palavra a
conselheira Carla Ribeiro sugeriu que fosse utilizado o programa Compete para
aquisição das passagens, em resposta o conselheiro Marcelo Ottoline diz que o
quantitativo de passagens é maior que o disponibilizado pelo Programa Compete, cerca
de 250 passagens incluindo professores e estudante inclusive estudantes com
deficiência, que há uma legislação vigente para o referido programa e que essa não
contempla a ação pleiteada, que é de estado, e dessa forma não vê a possibilidade
dessas aquisições por este caminho, o conselheiro Luiz Barreto alertou que se forno
programa apoio ao desporto e educacional olímpico e paraolímpico o valor existente no
QDD é insuficiente, devendo se for o caso fazer alteração no QDD, se for usar o
Programa apoio ao Compete deverá ser verificado a exceção conforme mencionado
pelo conselheiro Filipe Guedes que sugeriu que seja apresentado um projeto e reforçou
ser necessário que conste no projeto a devida justificativa, os nomes dos beneficiários,
os destinos e as datas, não houve votação do pleito em virtude de não se ter o projeto
esportivo e parecer aprovado e a incerteza da realização do evento; X. Apresentação do
que fora apresentado como PLOA para 2022 - Diretora Yara Conde, informou que foi
incluído 3(três) novos e distintos planos de trabalhos na PLOA de 2022 sendo elas,
manutenção de serviços administrativos gerais, transferência de recursos para projetos
esportivos de natureza especial e reforma de espaços esportivos, temos no valor total de
R$ 4.234,441,00 (vinte e quatro milhões duzentos e trinta e quatro mil quatrocentos e
quarenta e um reais) para o ano de 2022 e caso haja necessidade será feito
remanejamento ou alteração de QDD em 2022 para os devidos ajustes, aberto a
manifestação nada foi questionado; XI. Apresentação da resposta ao processo do
Tribunal de Contas - Conselheiro Marcelo; a Diretora do CONFAE, Yara Conde
informou que já foi enviada resposta ao Tribunal de Contas com toda documentação e
legislação necessária para o esclarecimento dos fatos e que a UCI- Unidade de Controle
Interno fez as devidas explicações ao ente questionador dentro do prazo estabelecido na
denúncia, reforçando a resposta aos conselheiros sobre esse assunto administrativo
interno que deveria ser tratado somente pelo corpo administrativo do CONFAE e SEL,
o Sr. Presidente informou que a representação questionada tem cadeira regular e legal
por força do parágrafo 1°, do artigo 3° da Lei 4.585/11, informando sobre a existência
de pareceres do TCDF e da PGDF no sentido de autorizar o pagamento do JETON,
condicionado em se ter como membro no conselho de um servidor de carreira, como é
o caso em comento; XII. Análise de proposta de Moção Honrosa aos Técnicos e Atletas
Olímpicos e Paralímpicos do DF, que estiveram em Tóquio - Conselheiro Marcelo; o
conselheiro José Antônio explicou não ser prerrogativa do conselho a Moção Honrosa
aos Técnicos e Atletas Olímpicos e Paralímpicos do DF e sim da Secretaria de Esporte,
mas que o mais apropriado seria o Governador do Distrito Federal promover esse
evento, o conselheiro Filipe Guedes solicitou a Presidente do Conselho Giselle Ferreira
para que o conselho possa participar caso haja o evento de homenagem aos integrantes
da equipe esportiva em Tóquio; por fim sem mais nada a tratar, o presidente agradeceu
a presença de todos e determinou encerrada a reunião às 13 horas. 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; VINÍCIUS LUÍS CYRILLO
DE LIMA, Conselheiro Suplente, Representante da PARAESPORTE - Associação dos
Representantes dos Esportes para Pessoas com Deficiência; 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.
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