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FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA 54ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, às dezessete horas e vinte e cinco minutos, no
Gabinete do Secretário de Esporte e Lazer - Edifício Parque Cidade Corporate, 8º andar, foi realizada a 54ª
Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal -
CONFAE, com a presença dos Senhores (as): Leandro Cruz Fróes da Silva, Presidente do Conselho de
Administração do Fundo de Apoio ao Esporte; Yara Lopes Conde Martins, Secretária Executiva do Conselho
de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte - CONFAE-DF; José Antônio Soares Silva, Conselheiro
Titular, representante das Associações das Federações Desportivas do Distrito Federal e vice-presidente do
CONFAE; Tatiana Barros Costa, Conselheira Titular, representante da Secretaria de Estado de Planejamento,
Orçamento e Gestão; Luís Maurício Montenegro Marques, Conselheiro Suplente, representante da Secretaria
de Estado de Educação; Filipe Ferreira Guedes, Conselheiro Suplente, representante do Esporte
Universitário; José Luíz Marques Barreto, Conselheiro Titular, representante da Secretaria de Estado da
Fazenda; Carla Ribeiro Testa, Conselheira Titular, representante dos Atletas; Flávio Pereira dos Santos,
Conselheiro Titular, representante da Paraesporte - Associação dos Representantes dos Esportes para Pessoas
com Deficiência, Clemilton Oliveira Rodrigues Júnior, Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da
Secretaria de Esporte e Lazer. O Presidente após ter constatado quórum, em seguida, deu boas-vindas aos
participantes e declarou aberta a 54ª Reunião Ordinária do CONFAE, apresentando a pauta, com os seguintes
assuntos: I. Abertura; II. Verificação de quórum; III. Justificativa das ausências; IV. Aprovação da pauta e de
informes gerais; A pauta foi aprovada. Foi feita a apresentação do novo Presidente do CONFAE e Secretário
de Esporte e Lazer com a apresentação dos Conselheiros e da Secretária Executiva do Conselho. V.
Competição Internacional de Judô - Grand Slam. O Presidente falou da importância dos Conselhos para
construção da Política do Esporte, garantindo a transparência para proteção dos administradores públicos,
com inclusão do esporte e paradesporto atendendo a mesma proporção de investimento. Solicitou apoio de
todos para fortalecimento das Confederações e Federações, dando autonomia e responsabilização, assim será
o trabalho de todos os programas do Esporte no Distrito Federal. O Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro
- COB, Paulo Wanderley Teixeira, convidado do Presidente do CONFAE, ressaltou a importância do trabalho
realizado para o Esporte e se retirou da reunião. O representante da Confederação Brasileira de Judô - CBJ,
Maurício Carlos dos Santos, fez ao colegiado a apresentação de candidatura para Brasília sediar a
Competição Internacional de Judô - Grand Slam de 2019, sendo que o Brasil não sedia eventos de Judô a
mais de 05 anos. Na apresentação foi demonstrada a execução dos últimos Grand Slam em 2009, 2010 com
evolução de atendimentos, 2011 com o melhor resultado do Brasil, em 2012 com uma estrutura diminuída e
sem pontuação. Enfatizou que um evento realizado em casa tem outro peso, dessa forma, teria um evento de
lançamento com a possível data de 15 de março de 2019 com o convite de participação aos medalhistas de
Judô. Informou a ideia de ser realizado o evento no Ginásio Nilson Nelson em Brasília devido a boa dinâmica
de localização e locomoção dos participantes, com duração aproximada de 10 dias, evento sem bilheteria,
com a ideia de participação dos alunos do GDF para assistirem o Grand Slam, o total custo do evento fica em
torno de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), dividido os custos entre a Confederação e a Cidade sede
(Com o apoio financeiro do CONFAE). Já foram atendidos ao todo 130 mil crianças com esse projeto,
expertise da Confederação Brasileira de Judô pela Lei de Incentivo ao Esporte, o projeto final do evento será
apresentado na próxima reunião do CONFAE para aprovação e assim o senhor Maurício Carlos dos Santos
se retirou da reunião. O Conselheiro Luiz Barreto salientou a importância da realização dessa reunião já
agendada em Ata anterior para o dia 16 de janeiro de 2019, como não houve possibilidade foi reagendada
para data de hoje, as pautas que ficaram constantes na Ata anterior: a) Superávit; b) Recondução dos
conselheiros; c) CRC e d) Edital ficarão pendentes para a próxima reunião que será realizada em fevereiro.
Informou também que o Superávit do Fundo está em torno de R$ 8.100.000,00 (oito milhões e cem mil reais).
O conselheiro Luís Mauricio reiterou a evolução do CONFAE contemplando o esporte do DF. O conselheiro
Flávio informou a importância do CONFAE continuar evoluindo com a nova gestão com a inclusão do
paraesporte e também que o evento do Grand Slam veio para agregar essa evolução e que já possui projetos
futuros para eventos paraolímpicos, enalteceu o trabalho de basquete em cadeira de rodas que vem sendo
realizado na cidade de Planaltina/DF tanto no âmbito escolar, também de adultos, de ponta e de base. A
conselheira Carla parabenizou a nova gestão pelos Programas de Inclusão Social, Lei de Incentivo Fiscal e
fica grata por saber que o CONFAE está com uma estrutura melhor para o funcionamento eficaz. O
conselheiro Filipe reforçou a importância de alavancar o Esporte Universitário no Distrito Federal com o
apoio do CONFAE. O conselheiro José Antônio ressaltou o papel do CONFAE e que irá somar forças com
a nova gestão para o apoio dos atletas e cidadãos. Falou do apoio ao esporte para a terceira idade, crescimento
do esporte de base, e dos jogos escolares. Contou sobre a criação do Conselho juntamente com o conselheiro
Luiz Barreto e a experiência do fomento ao bem coletivo. Salientou a importância de dar continuidade ao
CONFAE, pois com o Decreto do Governador de 01 de janeiro de 2019 todos os servidores do CONFAE
estão exonerados e com serviços a serem realizados pendentes, solicitou que ao menos a Secretária Executiva
retorne de imediato o seu trabalho. O Presidente reforçou a necessidade de apoio ao esporte da terceira idade
em quadras do DF. O Presidente também informou que quer dar a continuidade com os membros e servidores
do CONFAE, não sendo necessário alterações e também que deseja dar a contribuição moderna e dinâmica
com a Lei de Incentivo Fiscal que é essencial para o novo ciclo do esporte. Acrescentou que o recurso do
CONFAE será analisado para ser executado 100% do QDD de 2019, informou também que precisa entender
quais os recursos do Fundo vão para a Terracap e como funciona o clube de golfe, pois a captação, o
planejamento e a utilização dos recursos deverão ser direcionados ao CONFAE. O Presidente também
ressaltou a realização dos jogos Nacionais de 2019 e 2020 com a apresentação de Brasília para sediar e
também o Regional de 2019, e que grandes eventos deixam um legado para a população além de trazer mais
turismo para a capital. O Dr. Clemilton juntamente com o Colegiado acordou por unanimidade que conforme
o Decreto 39.611, XI e XVIII de 01 de janeiro de 2019, os cargos decorrentes de mandato e os cargos que
cuidam de Empenho, Liquidação e Pagamento não estão exonerados de seus cargos, assim sendo, tanto os
conselheiros como o corpo de servidores responsáveis pelo Empenho, Liquidação e Pagamento no CONFAE
não estão exonerados e seguem com seu trabalho reestabelecido. O conselheiro Luiz Barreto ficou
responsável para solicitar a Conciliação Bancária do FUNDO e apurar os valores exatos de Superávit. Ficou
acordado que o calendário anual de Reuniões do CONFAE continuará seguindo o mesmo padrão, toda
primeira terça-feira de cada mês no horário de 09h30, excepcionalmente no mês de fevereiro a reunião será
realizada no dia 15/02/2019 (sexta-feira) às 17h00 para adequar ao cronograma de apresentação do projeto do
Grand Slam. O conselheiro Luiz Barreto irá verificar a possiblidade de fazer um aditivo na folha de
pagamento devido ela já está fechada. Em ato contínuo o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou
a presente reunião às 19h05min. LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA Presidente do Conselho, Secretário
do Esporte e Lazer; JOSÉ ANTÔNIO SOARES SILVA Vice Presidente, Conselheiro Titular, Representante
Das Associações Federações Desportivas do Distrito Federal; YARA LOPES CONDE MARTINS Secretária
Executiva do CONFAE; LUÍS MAURÍCIO MONTENEGRO MARQUES Conselheiro Suplente,
Representante da Secretaria de Estado de Educação; TATIANA BARROS COSTA Conselheira Titular,
Representante da Secretaria de Estado Planejamento, Orçamento e Gestão; JOSÉ LUIZ MARQUES
BARRETO Conselheiro Titular, Representante da Secretaria de Estado de Fazenda; 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; CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JÚNIOR Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa da
Secretaria de Esporte e Lazer.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PORTARIA Nº 55, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições
que lhe foram concedidas pelo artigo 236 da Lei complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011
e considerando que a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº
361, de 16 de outubro de 2018, publicada no DODF nº 198, de 17 de outubro de 2018, pág. 13; cujo
prazo foi prorrogado a contar de 18 de dezembro de 2018, conforme Portaria nº 471, de 14 de
dezembro de 2018, publicada no DODF nº 238, de 17 de dezembro de 2018, pág. 34, não concluiu
seus trabalhos no prazo legal, pelas razões invocadas pelo Presidente da Comissão no Memorando nº
013/2019-CPSA/PAD, de 14 de fevereiro de 2019; considerando a necessidade de realizar diligências
imprescindíveis à elucidação dos fatos constantes do processo, bem como garantia do exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos na Constituição Federal, pelos acusados,
resolve:

ATA DA 55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às dezessete horas e quarenta e dois minutos,
no Gabinete do Secretário de Esporte e Lazer - Edifício Parque Cidade Corporate, 8º andar, foi realizada a 55ª
Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal -
CONFAE, com a presença dos Senhores (as): Leandro Cruz Fróes da Silva, Presidente do Conselho de
Administração do Fundo de Apoio ao Esporte; Yara Lopes Conde Martins, Secretária Executiva do Conselho
de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte - CONFAE; José Antônio Soares Silva, Conselheiro Titular,
representante das Associações das Federações Desportivas do Distrito Federal e vice-presidente do
CONFAE; Kesia Silva de Oliveira, Conselheira Suplente, representante da Secretaria de Estado de
Planejamento, Orçamento e Gestão; Luís Maurício Montenegro Marques, Conselheiro Suplente,
representante da Secretaria de Estado de Educação; Filipe Ferreira Guedes, Conselheiro Suplente,
representante do Esporte Universitário; José Luíz Marques Barreto, Conselheiro Titular, representante da
Secretaria de Estado da Fazenda; Carla Ribeiro Testa, Conselheira Titular, representante dos Atletas; Flávio
Pereira dos Santos, Conselheiro Titular, representante da Paraesporte - Associação dos Representantes dos
Esportes para Pessoas com Deficiência. O Presidente após ter constatado quórum, em seguida, deu boas-
vindas aos participantes e declarou aberta a 55ª Reunião Ordinária do CONFAE, apresentando a pauta, 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. O Conselheiro José Antônio solicitou a
inclusão de um novo item de pauta: Descentralização para o Programa Compete para ser tratada no item de
Superavit, foi aprovada a inclusão por todos. V. Recomposição dos membros titulares e/ou suplentes,
eventualmente pendentes de representação do Estado e/ou da Sociedade Civil - O Conselheiro Flávio
informou que foi indicado o Conselheiro Suplente do Paraesporte, senhor Vinicius Luís Cyrillo de Lima e a
Conselheira Carla também informou que o seu Suplente também está indicado, sendo o senhor Gustavo
Vander Broocke. A Secretaria de Educação irá formalizar a indicação e encaminhar via SEI posteriormente
ao CONFAE. O Presidente informou que o representante da Secretaria de Esporte será feito posteriormente
a indicação do senhor Sergio atualmente SUAG. VI. Superávit e procedimentos necessários para
levantamento do saldo em conta e apuração dos recursos e receitas das derivadas fontes: 125, 170 e 171 - O
Conselheiro Luiz Barreto explicou que irá apurar todo o valor de Superávit e irá encaminhar ao Presidente
para ser destinado a utilização. O Presidente solicitou que a execução do Superávit seja feita para utilização
até 2020, utilizando para a Lei de Incentivo. O Conselheiro Luiz Barreto acrescentou que é necessário
agendamento de uma reunião extraordinária para se discutir a destinação do Superávit, foi aprovado por
unanimidade que essa reunião aconteça o mais rápido possível, e ficou agendada para o dia 21 de fevereiro
de 2019 (quinta-feira) às 17h30. O Presidente informou que será necessário que seja feito uma
descentralização urgente de R$ 1.000.000,00 (um milhão) para o Programa Compete Brasília, pois tem atletas
com viagens para competir nos próximos dias, foi realizada a votação para a aprovação da descentralização.
O Conselheiro Luís Mauricio ponderou que é necessário o planejamento anual das ações do fundo, mas como
medida emergencial essa descentralização será aprovada por todos. VII. Apresentação ou recebimento para
avaliação prévia de projetos esportivos para a realização de eventos custeados com recursos do FAE: 1º.
Grand Slam de Judô, pela CBJ, evento internacional; 2º. Jogos Escolares do Distrito Federal, pela Secretaria
de Estado de Educação, etapas no DF; 3º. Projeto Universitário, pela FESU, seletivas Distritais de
modalidades e nacional; 4º. Projeto de apoio a modalidade paralímpica, pela agremiação do segmento,
competições locais e nacionais - O representante da CBJ, Mauricio dos Santos fez a apresentação do projeto
do Grand Slam de Judô 2019, que será realizado nos dias 04 a 08 de outubro de 2019 em Brasília/DF, no
Ginásio Nilson Nelson para 400 atletas e o investimento total aproximado será de R$ 5.500.000,00 (cinco
milhões e quinhentos mil reais), e o valor que o FAE irá aprovar será de R$ 3.000.000,00 (três milhões). VIII.
Exigência legal do Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pelo CONFAE e do necessário Cadastro
das entidades de administração esportiva junto a Secretaria de Estado de Esportes, deliberando sobre a forma
de publicidade e divulgação destes cadastros e documentos necessários e da importância da obtenção destes
para o acesso de forma direta ou indireta aos recursos do FAE - o Conselheiro José Antônio informou da
importância de divulgar o CRC no site da Secretaria. IX. Edital CONFAE, análise da última manifestação nos
autos e deliberação sobre os procedimentos processuais a serem regularmente e sequencialmente tomados
doravante - o Presidente explicou a importância de estudar mais o Edital para esclarecer todos os tópicos, e
pediu para adiar a discussão dessa pauta para a próxima reunião de março, fato que foi aprovado por todos.
X. Levantamento de informações sobre os recursos repassados para os programas da SETUL, projetos
aprovados e descentralizações tidas no ano de 2018, o que foi efetivamente executado, recursos não usados
e as prestações de contas havidas e as eventuais pendências - O Conselheiro José Antônio informou que essa
pauta será tratada na próxima reunião de março. XI. Deliberação sobre a criação de Grupo de Trabalho
visando o planejamento de ações do Conselho para 2019, objetivando a elaboração do QDD/orçamento,
descentralização e do diagnóstico sobre os projetos esportivos aprovados em 2018, executados pelo CONFAE
e sobre o regular funcionamento do: COMPETE, Bolsa Atleta, Apoio a evento, Boleiro e COPs, próprios,
bem como saber o que foi reservado no orçamento da SETUL para este ano para atender os seus principais
programas e eventos - O Conselheiro José Antônio informou que essa pauta será tratada na próxima reunião
de março. XII. Formação e composição das 4 Comissões (titulares e suplentes) para o regular funcionamento
do CONFAE (Legislação, Projetos, Orçamento e Prestação de Contas) - ficou deliberado que as comissões
serão compostas pelos mesmos membros formados no ano anterior, 2018. Carla Ribeiro para projetos, José
Antônio para Legislação, Luiz Barreto para orçamento e para Prestação de Contas Emanuela Marques. O
Projeto de Judô foi encaminhado aos Conselheiros José Antônio, Luiz Barreto e Filipe Guedes para análise
e elaboração de parecer. XIII. Informes gerais - as pautas que não foram tratadas serão tratadas na próxima
reunião de março. Em ato contínuo o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente reunião
às 19h28min. LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA Presidente do Conselho, Secretário do Esporte e Lazer;
JOSÉ ANTÔNIO SOARES SILVA Vice Presidente, Conselheiro Titular, Representante Das Associações
Federações Desportivas do Distrito Federal; YARA LOPES CONDE MARTINS Secretária Executiva do
CONFAE; LUÍS MAURÍCIO MONTENEGRO MARQUES Conselheiro Suplente, Representante da
Secretaria de Estado de Educação; KESIA SILVA DE OLIVEIRA Conselheira Suplente, Representante da
Secretaria de Estado Planejamento, Orçamento e Gestão; JOSÉ LUIZ MARQUES BARRETO Conselheiro
Titular, Representante da Secretaria de Estado de Fazenda; 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.


