
Art. 1° Tornar público o resultado preliminar do Edital de Chamamento Público nº 07/2020, que
tem por objeto a contratação de Entidade Sem Fins Lucrativos que tenham por objetivo a
assistência ao adolescente e à educação profissional, bem como seja inscrita no Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF e possua registro e cursos
validados no Cadastro Nacional de Aprendizagem da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho do Ministério da Economia, para implementação do PROGRAMA JOVEM
CANDANGO, instituído pela Lei Distrital n° 5.216, de 14 de novembro de 2013, e
regulamentado pelo Decreto n° 40.883, de 16/06/2020.
Art. 2º A análise da proposta foi realizada conforme itens 10 e 11 do Edital de Chamamento
Público 07/2020 combinado com o inciso II do Edital de Retificação de nº 02/2021, que dispõe
sobre metodologia de avaliação e os demais critérios de seleção, dispostas em ordem
decrescente de classificação, conforme apresentado a seguir:

LOTE 1

ENTIDADES

CRITÉRIO DE

DESEMPATE

(menor preço unitário)

CLASSIFICAÇÃO

Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade

Jerônimo Candinho - OSJC
R$ 1.306,66 1º Lugar

Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção

Social e Integração - RENAPSI
R$ 1.315,00 2º Lugar

LOTE 2

ENTIDADES

CRITÉRIO DE

DESEMPATE

(menor preço unitário)

CLASSIFICAÇÃO

Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção

Social e Integração - RENAPSI
R$ 1.281,11 1º Lugar

Centro de Integração Empresa Escola - CIEE R$ 1.306,43 2º Lugar

Obras Sociais do Centro Espírita

Fraternidade Jerônimo Candinho - OSJC
R$ 1.397,78 3º Lugar

Art. 3º De acordo com o item 12.3 do Edital de Chamamento Público nº 07/2020, os
proponentes têm 5 (cinco) dias para apresentação de recurso a este resultado preliminar.
Art. 4º A avaliação da Comissão de Seleção será disponibilizada no site da Secretaria de Esporte
e Lazer do Distrito Federal no seguinte endereço eletrônico: http://www.esporte.df.gov.br.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GISELLE FERREIRA
__________________
(*)Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF
na página 15 do DODF nº 34 de 19 de fevereiro de 2021.

FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos quatorzes dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e vinte e
sete 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 30ª Reunião Extraordinária
do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal –
CONFAE, com a presença dos Senhores: Giselle 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 Esporte e Lazer; Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira,
Conselheiro Titular, representante da Secretaria de Estado de Educação, Dr. Clemilton
Oliveira Rodrigues Júnior Subsecretário de Administração da Secretaria de Esporte e
Lazer e Yara Lopes Conde Martins, Diretora de Gestão do Fundo de Apoio ao Esporte. A
Presidente fez uso da palavra e deu boas-vindas aos participantes e declarou aberta a 30ª
Reunião Extraordinária do CONFAE/SEL abrindo os trabalhos, fazendo a verificação de
quórum, justificativas de ausências, e após ter constatado quórum suficiente para
deliberação, apresentando a pauta que foi aprovada em sua íntegra, com os seguintes
assuntos: I. Abertura; II. Verificação de quórum; III. Justificativa das ausências; não
houve; IV. Aprovação da pauta e de informes gerais - A pauta foi aprovada; V. Projetos da
Secretaria de Esporte para autorização de Recursos do FAE para 2021 – Dr. Clemilton,
com a palavra o Subsecretário comunicou aos conselheiros que os projetos já estão
disponíveis no SEI no processo de nº 00220-00003155/2020-92. O nº 1 se trata da reforma
de piscinas, o fundo destinou R$2.000.000,00 para reformar as piscinas do Gama, São
Sebastião e Samambaia, porém a Pl2020 não foi votada. O Subsecretário pediu para o
fundo coloque em pauta novamente para que sejam aprovados os recursos para a reforma
das piscinas. O nº 2 fala a respeito da contratação do SESI Taguatinga para o ano de 2021

no valor de R$1.500.000,00 para o chamamento, R$1.000.000,00 financiados pelo Fundo
de Apoio ao Esporte e R$500.000,00 financiados pela Secretaria de Esporte, objetivo de
atender dois mil alunos prioritariamente da rede pública de ensino pelo período de um
ano, para as modalidades de vôlei de areia, voleibol, natação, futebol, futebol de salão. O
SESI Sobradinho atenderá 1496 alunos pelo período de um ano, duas vezes por semana,
para as modalidades de natação e hidroginástica com investimento de R$1.000.000,00
financiados pelo Fundo de Apoio ao Esporte. Em resposta ao conselheiro Flávio Pereira o
subsecretário enfatizou que será atendido o paradesporto juntamente com os outros atletas
e a possibilidade de haver um professor preparado para atender os alunos do paradesporto
no SESI de Sobradinho, o Fundo de Apoio ao Esporte fomenta a instituição e a Secretaria
fomenta a pessoa física com materiais esportivos; Aquisição de materiais esportivos, no
ano de 2020 o Fundo disponibilizou R$ 700.000,00 para aquisição de matérias esportivos,
devido às diversas dificuldades para adquirir por falta de insumos não conseguiu contratar,
só conseguiu R$390.000,00, mas será contratado o restante com o novo projeto e
utilizando os R$ 370.000,00 restante para aquisição de troféus, tatames e medalhas.
Deverá ser agendado um evento para entrega dos materiais e ser feita uma lista desses
materiais e apresentada na próxima reunião; Projeto Educador Esportivo, contratação de
atletas reconhecidos, professores, graduados voluntários para ajudar nas atividades
esportivas com ajuda de custo para alimentação e transporte de R$37,00 diários por 4h
trabalhadas, o investimento do Fundo será de R$2.000.000,00. O conselheiro José Antônio
fará um parecer após analisar todo o processo até a próxima reunião. Em ato contínuo a
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente reunião às 16h29min.
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, 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; MARCELO ROZEMBERG OTTOLINE DE OLIVEIRA, Conselheiro Titular,
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; YARA LOPES CONDE MARTINS,
Diretora de Gestão do Fundo de Apoio ao Esporte/SEL.

ATA DA 76ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos décimo dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e
quarenta e quatro minutos, foi realizada de forma presencial e por meio de
Videoconferência (Decreto nº 40.546, de 20/03/2020, art. 2°), no Gabinete da Secretaria
de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – Edifício Luiz Carlos Botelho, 6º andar,
a 76ª 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 - 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; 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; Vinícius Luis Cyrillo de Lima, Conselheiro Suplente,
Representante do Paraesporte; Carla Ribeiro Testa, Conselheira Titular, representante dos
Atletas; Magda Thereza Ungarelli Miranda, representante da Secretaria de Estado de
Estado de Esporte e Lazer; Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira, Conselheiro Titular,
representante da Secretaria do Estado de Educação; os participantes: Dr.Clemiltom
Oliveira Rodrigues Júnior da SUAG/SEL, Antônio Guttermberg Gomes, Coordenador de
Políticas de Esporte e Inclusão; Carlos Alberto Ferreira Netto, Assessor da Diretoria de
Apoio aos Atletas e a presença do corpo administrativo do CONFAE: Yara Lopes Conde
Martins, Diretora de Gestão do Fundo de Apoio ao Esporte, Jessika Santos dos Reis,
Chefe do Núcleo de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte, Monica Peres da Luz,
Chefe de Gestão do Fundo de Apoio ao Esporte. A Presidente fez uso da palavra e deu
boas-vindas aos participantes e declarou aberta a 76ª Reunião Ordinária do CONFAE,
passando assim a palavra e a condução para o Sr. Vice-presidente - José Antônio que
procedeu a verificação de quórum, e as eventuais justificativas de ausências, após ter
constatado quórum suficiente para abertura e deliberação, deu continuidade lendo de
inteiro teor pelo mesmo, a pauta que foi aprovada em sua íntegra, com os seguintes
assuntos: I. Abertura, II. Verificação do quórum; III. Justificativa das ausências; IV.
Aprovação da pauta e de informes gerais; V. Apresentação do parecer de análise do plano
de trabalho da secretaria de esporte e Lazer; VI. Apresentação do parecer de análise do
plano de trabalho dos jogos Escolares 2021 da Secretaria de Educação-Conselheiro José
Antônio; VII. Pedido de Descentralização para programa Compete; VIII. Pedido de Apoio
aos Jogos Olímpicos de Verão de Tókio. XI Distribuição de CRC's. Em prosseguimento
indagou aos pares se tinham algum assunto a acrescentar na ordem do dia, ou mesmo em
relação à ordem da pauta, sendo negativa as respostas, seguindo assim com o primeiro
assunto a ser debatido e deliberado: Apresentação pelo próprio presidente do parecer de
análise do plano de trabalho da Secretaria de Esporte e Lazer - SEL. Fazendo o uso da
palavra o relator expõe resumidamente o teor do parecer via formulário e relatório
conjunto que em determinado momento é indagado pelo Conselheiro Marcelo Rozemberg
Ottoline de Oliveira, representante titular da Secretaria do Estado de Educação, para que o
relator possa definir melhor os seis projetos contidos no plano de trabalho, que foram
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lidos e especificados novamente segundo o que consta às páginas sete e oito do parecer
apresentado, não existindo qualquer outra dúvida ou necessidade de esclarecimento, em
seguida leu o parecer opinativo e relatório pela aprovação e deferimento do projeto
esportivo da SEL, sendo perguntado a todos a condição de voto, tendo o sim como
resposta, Em seguida foi aberto a votação, em que todos acompanharam o relator, pelo
deferimento do projeto esportivo. Havendo o justificado impedimento e a natural
abstenção da votação na forma do art. 4º, Inciso XI e XII do Anexo II do Decreto
34.522/13, das Senhoras conselheiras Giselle Ferreira na qualidade de presidente do
Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal e Magda
Thereza Ungarelli Miranda, Representante da Secretaria de Estado de Estado de Esporte e
Lazer. Diante da decisão favorável o relator opina pelo integral atendimento do pleito,
pela imediata transferência do valor solicitado à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer-
SEL, no montante de R$9.870.000,00(nove milhões oitocentos e setenta mil reais), por
meio de instrumento adequado (crédito/descentralização), de acordo com a conveniência
na operacionalização do mesmo, para que seja feito de forma imediata a transferência. No
sentido o Sr. Conselheiro Titular José Luiz Marques Barreto, faz observação a respeito da
quantia R$ 9.870.000,00 (nove milhões oitocentos e setenta mil reais), dizendo que o
orçamento disponibilizado por lei é de R$ 14.235.127,00 (quatorze milhões duzentos e
trinta e cinco mil cento e vinte sete reais) que ao descentralizar os R$ 9.870.000,00 (nove
milhões oitocentos e setenta mil reais), restarão R$ 4.365.127,00 (quatro milhões
trezentos e sessenta e cinco mil cento e vinte e sete reais), sugere que parte desses valores
sejam financiados pelo superávit financeiro, fonte 325,e se dispõe a colaborar no
levantamento do superávit do exercício de 2020, analisar todas as informações, e
documentação necessária a conclusão deste trabalho entre 30 a 40 dias. Em seguida o
presidente e relator indagou ao Sr. Subsecretário Clemilton Oliveira - SUAG/SEL, quais
as imediatas necessidades de liberação financeira da SEL sobre o total aprovado dos
R$9.870.000,00, tendo em vista as demais demandas existentes, respondendo ser o valor
de R$4.000.000,00, para atender os projetos prioritários e em andamento, referente ao
convênio a ser firmado com SESI para atender as regiões administrativas e unidades de
Taguatinga e Sobradinho no valor de R$2.000.000,00 e mais a descentralização para o
Projeto Educar Esportivo Voluntário no valor de mais R$2.000.000,00. O presidente
submeteu o assunto ao conhecimento e decisão dos pares, havendo a concordância geral
para a imediata descentralizada da importância de R$4.000.000,00 à SEL, orientando e
autorizando o administrativo do CONFAE a tomar os devidos procedimentos para a
efetivação dessa liberação na forma mais célere, viável e segura possível, seja pela fonte
325 e/ou 125. Ficando o valor de R$5.870.000,00 a ser descentralizado na fonte mais
adequada, seja pela 325 ou na apuração do superávit do ano de 2020, para não prejudicar
as demais demandas aos projetos aprovados pelo CONFAE. Em seguida passou se ao
segundo assunto de pauta, com a apresentação do parecer de análise do plano de trabalho
dos jogos Escolares 2021 da Secretaria de Educação, projeto designado também ao Sr.
conselheiro José Antônio, que nessa qualidade prosseguiu fazendo uso da palavra na
qualidade de relator expõe resumidamente o parecer opinativo no sentido deferir o plano
de trabalho na forma apresentada, entretanto esclareceu ao responsável da proponente
SEE que o projeto carece de complementação de informações e dados, na forma colocada
no corpo do relatório que acompanha a análise técnica às páginas 15 e 16 do parecer, sem
prejuízo do opinativo. Na oportunidade a conselheira Carla Ribeiro Testa as
considerações tidas no relatório à página 19, seis itens, tecendo comentários sobre a
possibilidade do uso de outras fontes de recursos pela proponente na contratação de bens
e serviços, no estabelecimento de parcerias ou mesmo de forma alternativa de suprir
algumas das demandas apresentadas, tendo em vista que os recursos do FAE devem
também atender outros projetos, em resposta o conselheiro Marcelo disse que as
contratações são necessárias para o pronto desenvolvimento dom projeto e a realização
dos jogos escolares, então os conselheiros chegarão a conclusão que as ambulâncias
devem mesmo ser contratadas. Ante o exposto, considerando o que estabelece o artigo 57
da Lei 13.204/2015 e o art. 44 da Lei 37.843/2016, o opinativo via parecer é no sentido
favorável a aprovação do projeto,para que Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal - SEE, possa firma parceria, via descentralização com a SEL/FAE, visando
realizar dos Jogos Escolares do Distrito Federal em 2021. O Plano de trabalho
apresentado pela Secretaria de Estado de Educação ora proponente está em consonância
com a Lei 9.615 de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre o desporto,
com o Art. 16 da lei nº 13.756 de 12 de dezembro de 2018, que define a destinação do
produto da loteria de prognóstico para aplicação prioritária em jogos escolares de esportes
olímpicos e paraolímpicos, dispositivos combinado com o artigo 5º do Decreto 34.552 de
16 de julho de 2013, que regulamenta o Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal -
FAE, prevendo o apoio a projetos no segmento educacional dentre outros. Preservada
ainda e de certo a proibição estabelecida no art. 5º do Decreto 37.427/2016, alterado pelo
Decreto 37.471/2016. Esclarecendo ainda que a proponente ressaltou em seu plano de
trabalho que o processo licitatório mencionado no projeto estaria em fase de autorização
pela Subsecretaria de Administração Geral para abertura de processo licitatório na
modalidade de Pregão Eletrônico – para Sistema de Registro de Preços, conforme
disposto na Lei n°. 10.520/2002, Decreto nº 5.450/2005 e alterações posteriores. Em
seguida o presidente indagou aos participantes sobre suas condições de voto, sendo
afirmativa e assim foi votado e decidido por unanimidade em acatar o parecer na integra
com as observações ora sinalizadas a serem acrescentadas ao projeto, sendo
consequentemente aprovado o projeto esportivo para a realização dos JEDF, no valor
declarado de R$3.608.770,44(três milhões seiscentos e oito mil, setecentos e setenta reais
e quarenta e quatro centavos), é para uso exclusivo nos Jogos Escolares do Distrito
Federal - JEDF de 2021, no desenvolvimento do projeto esportivo, fase distrital, entre os
meses de abril a dezembro de 2021, em Brasília/DF. Havendo o justificado impedimento
e a natural abstenção da votação na forma do art. 4º, Inciso XI e XII do Anexo II do

Decreto 34.522/13, do Senhor Marcelo Rozemberg Ottoline de Oliveira representante
titular da Secretaria do Estado de Educação - SEE ora proponente e a ausência do
Conselheiro Vinícius Luis Cyrillo de Lima, Conselheiro Suplente, Representante do
Paraesporte. Em seguida foi apresentado pelo relator José Antônio, resumidamente o
parecer e o relatório técnico sobre o projeto esportivo da SEE que trata da participação da
equipe do Distrito Federal nos Jogos Mundiais da FISEC em 2021 a acontecer na Hungria
no mês de julho de 2021, com recursos do FAE para fazer frente a quatro despesas de 55
pessoas, dentre 48 estudantes /atletas e 7 dirigentes: 1º. transporte aéreo internacional; 2º.
Seguro de viagem; 3º. Kit Viagem e 48 Inscrições dos atletas. Esclarecendo a importância
da participação nos jogos mundiais pela equipe do DF, tendo em vista a participação
destes mesmos atletas selecionados nos Jogos Escolares do Distrito Federal - JEDF, sendo
considerado o evento escolar esportivo mais importante da capital federal, que dê certo,
congregará estudantes da rede pública e particular de ensino em 17 modalidades
esportivas organizadas pela DEFIDE, sendo divididos em duas etapas (Etapa Regional e
Etapa Distrital) e duas categorias, uma de 12 a 14 anos e outra de 15 a 17 anos e se
constitui como fase seletiva e de representação do DF à etapa nacional, Jogos Escolares da
Juventude, atualmente denominada Jogos da Juventude e também para os Jogos Mundiais
da FISEC. A conselheira Carla Ribeiro Testa fez uso da palavra e questionou sobre as
observações feita pelo relator contidas na conclusão do parecer e indaga saber sobre a
possibilidade de outra fonte de recursos, parceria ou mesmo de uma forma alternativa que
possa diminuir os gastos do projeto esportivo, com as passagens aéreas a serem
concedidas através do Programa Compete Brasília - PCR da SEL. Tendo o concorde de
todos. Na forma do parecer o relator retomou a palavra para esclarecer a necessidade da
contratação do seguro viagem para atender a equipe do DF nesta participação mundial,
pois defeso em lei, na forma do art. 82-B da Lei 9.615/98, no mais esclareceu ainda ao
responsável Sr. Marcelo Rozemberg pelo projeto sobre o pagamento das inscrições dos
atletas/estudantes no evento, pois não é possível pagar as mesmas em moeda estrangeira e
também sobre a legalidade desse pagamento com recursos públicos. Para a participação
dos Jogos Mundiais da FISEC, o valor solicitado no projeto é de R$659.310,05(seiscentos
e cinquenta e nove mil, trezentos e dez reais e cinco centavos), é para uso exclusivo nos
Jogos Mundiais da FISEC, no atendimento a equipe do DF, composta por 55 pessoas,
desenvolvimento do projeto, entre os meses de junho e julho de 2021. Ante o exposto,
considerando o que estabelece o artigo 57 da Lei 13.204/2015 e o art. 44 da Lei
37.843/2016, assim o opinativo via parecer é no sentido favorável à aprovação do projeto,
para que Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE, possa firma
parceria, via descentralização com a SEL/FAE, visando a participação nos Jogos Mundiais
FISEC em 2021. Em seguida o presidente da sessão plenária indagou aos participantes
sobre suas condições de voto, sendo afirmativa e assim foi votado e decidido por
unanimidade em acatar o parecer na integra com as observações ora sinalizadas a serem
acrescentadas ao projeto, sendo consequentemente aprovado o projeto esportivo no valor
declarado de R$659.310,05(seiscentos e cinquenta e nove mil, trezentos e dez reais e
cinco centavos). Sendo que os conselheiros votaram com o relator e realçaram a fala da
conselheira Carla Ribeiro Testa, para possíveis parcerias, e que as passagens aéreas
poderiam ser disponibilizadas através do Programa Compete Brasília. Constatado haver o
justificado impedimento e a natural abstenção da votação na forma do art. 4º, Inciso XI e
XII do Anexo II do Decreto 34.522/13, do Senhor Marcelo Rozemberg Ottoline de
Oliveira, representante titular da Secretaria do Estado de Educação - SEE ora proponente e
a ausência conformada na votação do Conselheiro Vinícius Luis Cyrillo de Lima,
Conselheiro Suplente, Representante do Paraesporte. O Sr. Presidente orientou para se dar
seguimento aos próximos assuntos da pauta, que tratam respectivamente de pedidos de
descentralização para o Programa Compete Brasília - PCR e de Apoio aos Jogos
Olímpicos de Tókio em destacado para atender a aproximadamente 15 atletas do DF que
buscam ainda classificação nos jogos paralimpíadas de 2021. Fazendo uso da palavra a Sr.
Diretora do Fundo de Apoio ao Esporte, Yara Conde, apresenta aos conselheiros o pedido
o Memorando Nº. 2/2021 - SEL/SUBELE/COPESI/DIAT datado de 09/02/2021
acompanhado do Despacho datado de 28/01/2021, visando descentralização para o
programa Compete, apresentando então os representantes do programa Compete Antônio
Guttermberg Gomes, Coordenador de Políticas de Esporte e Inclusão; Carlos Alberto
Ferreira Netto, Assessor da Diretoria de Apoio aos Atletas, da SUBELE (Subsecretaria de
Esporte e lazer Espaço Esportivo) com um pedido feito por estimativa com os gastos
baseados no ano de 2019. Informando previamente os valores que o PCB necessita frente
as despesas do corrente ano, em que o Programa Compete Brasília, Lei 5.797 de 29 de
dezembro de 2016, solicita do FAE o montante de R$2.825.900,07(dois milhões,
oitocentos e vinte e cinco mil e novecentos reais e sete centavos) para viagens
internacionais, a quantia de R$1.774.545,83 (um milhão, setecentos e setenta e quatro mil
quinhentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos) para o transporte aéreo
nacional e valor de R$1.075.805,83(um milhão, setenta e cinco mil oitocentos e cinco
reais e oitenta e três centavos) para o transporte terrestre no período compreendido entre
os meses de março de 2021 até dezembro de 2021. Totalizando um montante de
R$5.676.251,73(cinco milhões, seiscentos e setenta e seis mil duzentos e cinquenta e um
reais e setenta e três centavos). Foi solicitado também o pedido de Apoio aos Jogos
Olímpicos e paralímpicos de verão que serão realizados em Tókio, sendo R$1.135.250,35
(um milhão, cento e trinta e cinco mil duzentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos)
para aporte financeiro de atletas que buscam vagas para os próximos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos e para competições preparatórias para os atletas que já obtiveram a sua
classificação. Outrossim, informo que a Diretoria de Apoio aos Atletas usou como base o
percentual de acréscimo de 20% sobre o montante total previsto para o exercício de 2021,
chegando assim no valor informado acima. Explicou ainda que no quadro de despesas
(QDD) do ano de 2021 foi disponibilizado para o programa Compete o valor de
1.517.972,00(Um milhão quinhentos e dezessete mil novecentos e setenta e dois reais).
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Tendo a diferença de 4.158.278,73(quatro milhões cento e cinquenta e oito mil duzentos e
setenta e oito reais e setenta e três centavos). Foi distribuído aos conselheiros Carla
Ribeiro Testa, Conselheira Titular, representante dos Atletas a análise do pedido do
Compete Brasília e ao conselheiro Filipe Ferreira Guedes, Conselheiro Suplente,
representante do Esporte Universitário a análise do pedido Jogos Olímpicos e
Paralímpicos de verão que serão realizados em Tókio. O conselheiro Filipe Ferreira
Guedes, representante do Esporte Universitário, pediu a palavra, para melhor
entendimento e análise a respeito das passagens aéreas dos atletas que iram participar dos
Jogos Olímpicos e paralímpicos de verão em Tókio, questionando se as passagens aéreas
não eram custeadas pela Confederação de cada modalidade ou pelo COB ou CPB, então o
representante Carlos Alberto Ferreira Netto, assessor da Diretoria de Apoio aos Atletas
respondeu dizendo que sim, o programa fornece as passagens e que essas passagens serão
destinadas aos atletas classificados e também para os que estão buscando classificação
para atender o maior número possível, e mencionou que no Distrito Federal existem cerca
de quinze atletas que ainda estão buscando vaga, principalmente na modalidade de tênis
de mesa, tênis de mesa paralimpico, badmínton. O conselheiro José Antônio então
mencionou a importância dos eventos e da importância de ter cada vez mais
representantes do Distrito Federal nas competições oficiais que contam pontos e índices
para a classificação dos nossos atletas de rendimento. Sobre a distribuição de CRC's serão
encaminhados via e-mail e aos conselheiros cabe a análise em 15 dias dos mesmos após a
distribuição. O Sr. Subsecretário Clemilton Oliveira - SUAG/SEL, se dirigiu aos 5
conselheiros presentes, com ausência constatada no ato dos Conselheiros Vinicius Luis,
José Luiz M. Barreto, Filipe Guedes e Gisele Ferreira presidente do CONFAE, do pedido
de liberação em caráter excepcional a liberação do valor orçado para o PCR para o
exercício de 2021, no QDD programada de trabalho Apoio ao Compete Brasília – FAE,
natureza 339033, Fonte 125, no valor de R$1.517.972,00, tendo em vista a necessidade
premente na renovação do contrato de passagem a vencer nos próximos dias. Ao
justificado, constatado haver o quórum para votação, o Sr. Presidente indagou aos
presentes se tinham condições de voto, tendo a resposta afirmativa, considerando a
ausência justifica de membros, em que o assunto será levado a ratificação na próxima
sessão, teve início a votação, sendo aprovado por unanimidade dos conselheiros e
conselheiras presentes, Sra. Magda Thereza, Carla Ribeiro, Kwame de Mello, José
Antônio, Marcelo Rozemberg. Sem mais nada a tratar, a pedido do Sr. Presidente da
sessão, a reunião se encerra às dezessete horas e oito minutos. 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,
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; MARCELO
ROZEMBERG OTTOLINE DE OLIVEIRA, Conselheiro Titular, Representante da
Secretaria de Estado de Educação; FILIPE FERREIRA GUEDES, Conselheiro Suplente,
Representante do Esporte Universitário; VINÍCIUS LUÍS CYRILLO DE LIMA,
Conselheiro Suplente, 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 PERES DA LUZ,
Chefe do Núcleo 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

CONSELHO DO MEIO AMBIENTE
DO DISTRITO FEDERAL

CÂMARA JULGADORA DE AUTOS DE INFRAÇÃO
 

PAUTA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 2021, as quatorze horas, por meio de
videoconferência no link https://meet.google.com/woo-ykvz-fmw ocorreu a 34ª reunião
ordinária da Câmara Julgadora de Autos de Infração – CJAI/CONAM/DF. A reunião foi
aberta em primeira convocação. Fizeram-se presentes a Presidente da Câmara, Senhora
ADRIANA SOBRAL BARBOSA MANDARINO/SEMA, que presidiu a reunião, e os
seguintes Conselheiros (as): SUZZIE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
VALLADARES/SEMA; RICARDO NOVAES RODRIGUES/SO/DF; TC QOPM
WALDECI RAMALHO/PM/DF; LAÍS BARUFI DE NOVAES/CACI/DF; GISELLE
ALVES WACHSMUTH/CACI/DF; NATÁLIA CRISTINA CHAGAS MENDES
TEIXEIRA/FAPE/DF; KELLY CRISTINA COSTA DO NASCIMENTO/FAPE/DF E
BELLKYS RODRIGUES DE MIRANDA/OAB/DF. Os demais Conselheiros (as) não
justificaram ausência. A reunião foi coordenada pela servidora Maricleide Maia Said,
Diretora de Colegiados da SEMA/DF. Conferido o quórum a Presidente cumprimentou a
todos e deu por aberta a 34ª reunião ordinária da Câmara Julgadora de Auto de Infração –
CJAI/CONAM-DF, procedendo com a ordem do dia. Sobre o item 1 da pauta: “Instalação da
Câmara de Julgamento de Autos de Infração - CJAI, com a apresentação de todos os seus
componentes” – A Presidente fez breve contextualização da Câmara Julgadora de Autos de
Infração – CJAI/CONAM/DF. Solicitou que fosse feita apresentação dos integrantes da
Câmara. Finalizadas as apresentações prosseguiu com o item 2 da pauta: “Deliberação sobre

procedimentos a serem adotados pela CJAI, para fins de análise e julgamento dos

processos”. A Presidente propôs que, em cada reunião sejam distribuídos dois

processos para cada instituição, e que estes voltem para julgamento na reunião

seguinte. Os relatos sejam enviados para a Diretoria de Colegiados, com três dias úteis

de antecedência da data da reunião (sempre na segunda feira que antecede a reunião),

para que sejam compartilhados com os demais Conselheiros. A proposta foi aprovada

por unanimidade. Prosseguiu com o item 3 da pauta: “Deliberação sobre os

procedimentos a serem adotados pela CJAI, para fins de análise e julgamento dos

recursos”. A Presidente informou quepresta contas ao Plenário, na primeira reunião

Plenária do ano, sobre os trabalhos realizados pela CJAI no ano anterior, onde são

informados: o número de processos julgados, os tipos de auto de infração, em quantos

processos foram confirmadas as Decisões de segunda instância e em quantos a Decisão

foi reformada, o valor da multa e o tempo de espera para julgamento em terceira

instância. Informou que a Diretoria de Colegiados - DICOL/SEMA tem mais de

duzentos processos à espera de julgamento. Informou que nesta primeira reunião serão

distribuídos os processos que já haviam sido distribuídos e não julgados, com a

composição anterior da CJAI e encerrada, em razão do § 2º do art. 13 do Regimento

Interno do CONAM, razão pela qual, estes processos foram devolvidos à secretaria

executiva do CONAM/DF. A Diretora de Colegiados/SEMA, Maricleide Maia Said

solicitou que todos os Conselheiros que integram a sociedade civil, titular e suplente,

façam seus cadastros no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, por meio do qual

receberão os processos distribuídos. A Presidente solicitou que fosse enviada aos

Conselheiros, a legislação mais utilizada no julgamento de processos. Prosseguiu com o

item 3 da pauta: “Apresentação de sugestão para elaboração de relatório e voto”. A

presidente sugeriu que seja adotado o modelo de relatório que já vinha sendo utilizado

nos anos anteriores, onde devem constar: número do processo. Interessado. Procurador

(nome e número OAB). Número do AI. Ementa. Relatório. Fundamentação: Da

legitimidade dos atoas administrativos. Da autuação em análise. O tipo de Infração. O

valor da multa. Se houve ou não sugestão de diminuição em seu valor. Conclusão. O

modelo apresentado foi aprovado por unanimidade. Prosseguiu com o item 4 da pauta:

“Definição do calendário anual das reuniões ordinárias para 2021”. A Presidente

sugeriu que sejam realizadas duas reuniões por mês, na primeira e na terceira quinta

feira de cada mês (exceto para o mês de fevereiro, cuja reunião será realizada no dia

11/02), sendo uma ordinária e outra extraordinária, respectivamente. A proposta foi

aprovada por unanimidade. A Presidente prosseguiu com o item 6 da pauta: “Processos

a serem distribuídos”. Foram distribuídos os seguintes processos: PROCESSO: 00391-

00007099/2018-15 INTERESSADO: Dianese e Dianese Criação e Comércio de

Bicudos Ltda (Criadouro Talismã) PROCURADOR: Luis Antonio F. Brito - OAB/DF

12.570. PROCESSO: 0190-001102/2001, INTERESSADO: Aço Pronto Comércio de

Aço Ltda, PROCURADOR: O mesmo. PROCESSO: 0391-001179/2015,

INTERESSADO: Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ-DF),

PROCURADOR: Gabriel Bunn Zomer - OAB/DF 51.461. PROCESSO: 0391-

000670/2015, INTERESSADO: Renato Santos, PROCURADOR: O mesmo.

PROCESSO: 0391-002442/2015, INTERESSADO: José Newton F. Bezerra,

PROCURADOR: Marcone Oliveira Ponto - OAB/DF 27631. PROCESSO: 0391-

001923/2015, INTERESSADO: Expresso São José, PROCURADOR: Adriel Rocha

Lopes. PROCESSO: 0391-002465/2016, INTERESSADO: Nidia Gertrudes Marengo

de Padua, PROCURADOR: Eugênio Paccelo de Morais Bomtempo OAB/DF 19.465.

PROCESSO: 0391-001674/2016, INTERESSADO: Leonardo Moreira Melo Silva,

PROCURADOR: O mesmo. PROCESSO: 0391-001181/2012, INTERESSADO:

Antonio Wilson Ximenes - Me (Bar e Restaurante do Ximenes), PROCURADOR: O

mesmo. PROCESSO: 0391-000011/2016 (0112-005424/2015), INTERESSADO:

Novacap, PROCURADOR: Fernanda Pinheiro do Vale Lopes - Diretoria Jurídica –

NOVACAP - OAB/DF nº 43.909. PROCESSO: 0391-000812/2015, INTERESSADO:

José Bezerra de Oliveira, PROCURADOR: O mesmo. PROCESSO: 0391-

002181/2016, INTERESSADO: Agropecuária Brauna Ltda, PROCURADORA: Juliana

Rodrigues de Farias Brauna.

ADRIANA SOBRAL BARBOSA MANDARINO

Presidente da CJAI/CONAM/DF

PAUTA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DATA: 04 DE MARÇO DE 2021 (quinta-feira)
HORA: DAS 14h ÀS 18h
LOCAL: a reunião será realizada por vídeo conferência, em virtude do Decreto Distrital nº
40.546, de 20 de março de 2020, por meio do link
https://meet.google.com/zvt-rxhr-bbm
Caso haja interesse da parte autuada ou de seu representante legal em fazer sustentação
oral durante a reunião, conforme previsto no art. 15, § 1º, do Decreto n.º 38.001/2017
(Regimento Interno do CONAM) é necessário envio de Email à Diretoria de Colegiados
do CONAM, conamdf@gmail.com, ou protocolo da solicitação junto à Secretaria de Meio
Ambiente do Distrito Federal, no Setor Bancário Norte, Edifício Wagner, 3º subsolo.
"§ 1º Será admitida sustentação oral da parte interessada, ou de seu representante legal,
pelo tempo máximo de 10 minutos imediatamente antes de entrar em discussão o processo
no qual for parte".
I– Ordem do dia
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