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ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E 1 
LAZER DO DISTRITO FEDERAL – CONEF-DF E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 2 

FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - CONFAE 3 
 4 
Aos sete dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às dez horas e vinte e cinco minutos, 5 

no Auditório do Edifício Nazir I, localizado na SEPN 509, Bloco A, Cobertura, Asa Norte, 6 

Brasília/DF, foi realizada a Primeira Reunião Conjunta do Conselho de Educação Física, 7 

Desporto e Lazer – CONEF-DF e do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao 8 

Esporte - CONFAE, com a presença do Presidente dos dois Conselhos Célio René Trindade 9 

Vieira, dos seguintes Conselheiros do CONEF-DF: Juarez Oliveira Sampaio (Secretaria de 10 

Estado de Educação), Tânia Teixeira Reis (Secretaria de Estado de Educação), Carlos 11 

César Soares (Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento), Paulo Henrique 12 

Azevêdo (Notório Saber Esportivo), José Antônio Soares Silva (Federação Esportiva do 13 

Distrito Federal), Carmem de Oliveira Furtado (Atletas do Distrito Federal), Letisson 14 

Samarone Pereira (Esporte para Pessoas com Deficiência) e Valéria Schmidt (Esporte para 15 

Pessoas com Deficiência), dos seguintes Conselheiros do CONFAE: Tânia Teixeira Reis 16 

(Secretaria de Estado de Educação), José Luiz Marques Barreto (Secretaria de Estado da 17 

Fazenda), José Antônio Soares Silva (Federação Esportiva do Distrito Federal), Carla 18 

Ribeiro Testa (Atletas do Distrito Federal), Carmem de Oliveira Furtado (Atletas do Distrito 19 

Federal), Ulisses de Araújo (Esporte para Pessoas com Deficiência), da Secretária 20 

Executiva do CONEF/DF, Déborah Igreja do Prado e da representante da Secretaria 21 

Executiva do CONFAE, Rejane Maria Sales Andrade. Também estiveram presentes os 22 

seguintes convidados: Israel Carrara Pinna (Secretaria de Estado da Criança), Elizabeth 23 

Ribeiro (Secretaria de Estado de Esporte), César Lima (Ordem dos Advogados do Brasil) e 24 

Ricardo Vidal (Instituto Joaquim Cruz). Foi conferido o quórum do CONEF, bem como o do 25 

CONFAE para abertura da Reunião e havia sete e cinco Conselheiros Titulares presentes 26 

respectivamente, número suficiente para a abertura da Reunião nos dois Conselhos. Antes 27 

de aprovar a pauta o Presidente fez um breve comentário sobre a importância de se fazer 28 

reuniões conjuntas dos dois Conselhos em virtude de ser um processo natural de 29 

desenvolvimento e evolução dos Conselhos e deverá ser uma prática a ser adotada mais 30 

vezes, pois é muito importante os dois Conselhos estarem afinados. Comentou que algumas 31 

pessoas colocam que talvez fosse mais interessante um único Conselho ao invés de dois e 32 

que isto seria fruto de outra discussão bastante ampla que os próprios Conselhos poderiam 33 

fazê-la. Explicou que a reunião de hoje foi realizada em conjunto por se tratar de temas 34 

correlatos aos dois Conselhos e que não seria produtivo realizar duas reuniões em 35 

separado. O Presidente leu a pauta e solicitou sua aprovação: I - Aprovação da Pauta; II - 36 

Justificativa das ausências; III - Apresentação da Carta do Presidente do CONEF-DF e 37 

CONFAE; IV - Apresentação dos Programas e Projetos da SESP; V - Apresentação das 38 

prioridades e diretrizes de atuação do CONEF-DF; VI - Encerramento. I - Aprovação da 39 

Pauta.  A pauta foi lida e incluídos um item proposto pelo Conselheiro Ulisses referente a 40 

atualização da Diretoria das Entidades representantes da sociedade civil nos Conselhos, 41 

bem como suas Atas e Estatutos e dois Informes, um feito pelo Conselheiro Paulo Henrique 42 

e outro pelo Conselheiro José Antônio. Também foi proposto pelo Conselheiro José Antônio 43 

que antes de se iniciar a reunião todos os presentes fizessem uma breve apresentação. 44 

Após as apresentações, o Presidente agradeceu a presença de todos. II - Justificativa das 45 
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ausências. Não houve justificativa de ausência. III - Apresentação da Carta do Presidente 46 

do CONEF-DF e CONFAE. O Presidente disse que o item não será nenhuma novidade para 47 

os Conselheiros, em virtude da Carta conter assuntos que vem sendo tratados em ambos os 48 

Conselhos. Comentou que ao escrever a Carta percebeu que havia um tom de despedida e 49 

que realmente isto é uma verdade, pois em mais três reuniões se encerrará o mandato dos 50 

Conselheiros do CONEF e se está nos últimos meses do mandato de um governo, ao final 51 

de uma proposta de um Plano de Trabalho, pois em mais cinco meses acontecerão as 52 

eleições. Relatou que tem a preocupação, após as vivências ao assumir a Secretaria de 53 

Esporte, de deixar um legado de conhecimento na medida em que teve dificuldades de 54 

encontrar coisas escritas, a memória das ações do funcionalismo público é um outro 55 

problema, pois muitas vezes ela se vai quando as pessoas deixam os cargos e ai se fica 56 

numa situação bastante delicada, na medida em que os processos administrativos seguem 57 

uma lógica e acabam sofrendo muito. Explicou que numa passagem de governo se não 58 

houver delimitação das ações, de um plano estratégico de como fazer esta mudança, o 59 

governo que entra sofre bastante e consequentemente aquele segmento e depois para se 60 

retomar algumas ações se pode levar em média um ano para recuperar as informações e 61 

dar andamento às ações. Complementou dizendo que neste momento já se passou pela 62 

fase de elaborar o Plano, de executá-lo e agora se tem a preocupação de deixar este 63 

legado, de deixar algo até para ser criticado e esta será a ótica para se fazer a análise das 64 

ações do Conselho e por conseguinte da Administração Pública que é uma tarefa difícil, pois 65 

se está diante de uma engrenagem gigante e associado a isto falar do Esporte, pois neste 66 

grupo encontram-se pessoas detentoras de um grande conhecimento do funcionamento da 67 

máquina pública, outro grupo com bastante conhecimento do esporte e outras pessoas que 68 

transitam muito bem nas duas vertentes. Retomou que a dificuldade para se falar da Política 69 

do Esporte é grande devido a sua complexidade, à sua base teórica, à necessidade do 70 

conhecimento das definições das manifestações, principalmente as mais comuns que é o 71 

caso da de participação, de educação e de rendimento e, além disto, a dimensão e a 72 

importância do esporte para a inclusão social e para o desenvolvimento econômico, 73 

aspectos que mostram toda a abrangência do esporte. Salientou a importância dos gestores 74 

se atentarem para as ações que acontecem no momento presente, pois muitas coisas já 75 

foram feitas e é preciso dar continuidade às ações que são desenvolvidas com resultado 76 

positivo. Disse que postas estas questões ele iria ler a Carta e em seguida a Subsecretária 77 

Elizabeth faria uma apresentação de uma das vertentes de ação da Secretaria de Esporte.  78 

E esta vertente é trazida aos Conselhos, pois eles tem uma grande responsabilidade que é 79 

a de gerir os recursos do Fundo de Apoio ao Esporte - FAE, recurso que hoje esta na casa 80 

dos doze milhões. Afirmou que deste valor não foi executado R$ 1,00 (um real) e ponderou 81 

que o desafio da Administração Pública não é só ter o recurso, é também executá-lo e 82 

depois prestar contas do seu uso. Deste modo, a apresentação é de ações da Secretaria de 83 

Esporte de apenas uma de suas vertentes, vertente com bastante sintonia com os dois 84 

Conselhos, pois se refere a utilização dos recursos da área fim, isto é, para atender as 85 

Associações, Clubes, Federações, instituições que realizam o Esporte. Explicou que a 86 

apresentação foi montada para que os Conselhos possam opinar na aplicação dos recursos 87 

do FAE em projetos/programas prioritariamente para atender aos Atletas e as Entidades que 88 

promovem o Esporte e tendo por base que para a Administração Pública chegar a este 89 

ponto teve um caminho a percorrer além de simplesmente ter o recurso disponível, ter 90 
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condições de executá-lo e ao final prestar contas de tudo o que foi realizado. Salientou que 91 

neste momento não se deveria analisar se estes Programas são bons ou ruins, pois eles 92 

existem e a Secretaria de Esporte consegue executá-los. Esta análise, de ser bom ou ruim, 93 

poderia vir em outras discussões, outros momentos destinados para este fim. Enfatizou que 94 

a prioridade foi dada ao Programa Compete Brasília, conhecido de todos, que tem por 95 

objetivo atender a maior quantidade de Atletas, das mais variadas modalidades esportivas e 96 

segmentos e ao Programa de Apoio a Eventos. Explicou que os dados que serão 97 

apresentados foram fruto da experiência da Secretaria de Esporte nos três últimos anos em 98 

virtude de apoiar os eventos e não ser um órgão de realização de eventos, apesar de ter as 99 

ações específicas realizadas por ela. Assim, ao apoiar as Entidades do Esporte, a 100 

Secretaria de Esporte permite que a sociedade desenvolva seus trabalhos, dando uma 101 

estrutura para que esta Política seja desenvolvida. Exemplificou que a seringa e o 102 

medicamento para o médico são uma prioridade ou como para a educação o giz é 103 

prioritário, mas no Esporte ainda se tem dificuldades para estabelecer estas prioridades. 104 

Hoje, para se falar de desenvolvimento do esporte de rendimento, sabe-se da necessidade 105 

de participar em competições e então se tem o Programa Compete Brasília para propiciar o 106 

deslocamento do Atleta. Explicou que para as Entidades que promovem o Esporte a 107 

arbitragem é uma essência, é básico se ter regras estabelecidas que são realizadas pela 108 

arbitragem. Os eventos esportivos são outra essência do Esporte que necessitarão de se ter 109 

uma estrutura para serem efetivados que chegarão ao máximo a uns vinte itens dentre eles: 110 

tenda, banheiro químico, alambrado, som, camiseta, ambulância, médico e brigadista. Na 111 

prática, se a Secretaria de Esporte puder disponibilizar estas demandas básicas às 112 

Entidades que solicitam seu apoio poderá apoiar 95% (noventa e cinco por cento) dos 113 

eventos, tendo a visão que não se apoiará 100% (cem por cento) das solicitações. O 114 

Presidente brincou com o Conselheiro Paulo Henrique que está usando estes termos como 115 

essência do Esporte para facilitar o entendimento de todos, mesmo sabendo que não é um 116 

termo técnico. Comentou que existem outras essências para a realização da Política do 117 

Esporte, mas que a Administração Pública ainda não as reconhece, isto quer dizer que 118 

ainda não foi lhe foi dado um código específico para se tornar um Programa de Trabalho e 119 

poder fazer parte do circuito da máquina pública. Assim, não falta giz para o professor, nem 120 

medicamento para o médico. Este mecanismo não é difícil, mas é preciso planejamento e 121 

organização. O Presidente trouxe outro aspecto que ainda precisa ser estudado que é a 122 

hospedagem dos Atletas fora de Brasília, podendo ser considerada mais uma essência do 123 

Esporte. Contudo, a Secretaria de Esporte ainda não conseguiu mostrar para este sistema, 124 

máquina pública, como codificar isto. Sabe-se que isto não é difícil, mas é trabalhoso. É 125 

preciso elaborar um Projeto Básico contendo todas as informações detalhadas de como isto 126 

será executado, justificar a escolha de cada proposta apresentada, levantar os custos dentro 127 

das especificações exigidas e ao final do processo se poderá fazer a licitação, onde este 128 

processo leva em torno de um ano para ser concluído. E para se fazer tudo isto ainda se faz 129 

necessário ter o orçamento, pois se não o processo é todo emperrado. Para finalizar, disse 130 

que como gestor da Pasta é cobrado para justificar a razão dos recursos do FAE não serem 131 

utilizados e então sua Carta vem para solicitar aos Conselhos a forma de utilizar os recursos 132 

do Fundo. O Presidente leu a Carta que fará parte como anexo desta Ata. Ao final da leitura 133 

disse ter se recordado de um aspecto que é a execução dos recursos do FAE. Explicou que 134 

hoje os recursos do Fundo não podem ser executados pelo próprio Fundo, ele precisa 135 
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delegar esta função a alguém para executar estas Políticas e encontraria dois modelos para 136 

realizar isto: ou convenia com alguém para este executar a sua Política ou vai delegar à 137 

Administração Direta para que ela execute esta Política. Hoje o CONFAE não teria 138 

mecanismos para contratar um serviço, precisaria de uma estrutura que ele ainda não tem e 139 

precisaria passar para a Secretaria esta tarefa. Relatou que se esta elaborando um Edital 140 

que já passou pela Procuradoria e para alguns Conselheiros não se avançou nada e para 141 

outros já pode ser considerado um avanço. Nesta primeira análise a Procuradoria 142 

inviabilizou o Edital, depois se fez uma reunião técnica onde foi exigida uma série de 143 

recomendações que estão sendo atendidas e que em sua opinião o objetivo do Edital será 144 

atendido. Comentou que quando entrou na Administração em 2011 se tinha um Plano de 145 

transformar as instalações do Complexo Aryton Senna num complexo de excelência e se 146 

teriam outros espaços esportivos como os Centros Olímpicos e o trabalho se iniciou com 147 

uma parceria com a Secretaria de Educação e na modalidade de Ginástica Acrobática e 148 

hoje é a melhor equipe de Ginástica do Brasil, assim o projeto foi realizado a contento. E 149 

hoje se está tentando fazer um convênio com a Federação de Ginástica para levar a 150 

delegação para participar do Campeonato Mundial, onde a Secretaria de Esporte 151 

disponibilizou quatro dos seus melhores profissionais juntamente com os esforços de outros 152 

órgãos como a Subsecretaria de Administração Geral – SUAG, o jurídico e já se passaram 153 

cinco meses e ainda não conseguiram superar os obstáculos da máquina pública. O 154 

Conselheiro José Barreto do CONFAE pediu a palavra e explicou que o Governo lançou no 155 

final do ano de 2013 um Decreto para recolher os recursos de Fundos não executados e se 156 

o FAE chegar ao final desse ano sem nenhuma execução se poderá ter problemas. Ele 157 

enfatizou que é fundamental o Fundo ter Programas e um cronograma de execução, pois 158 

hoje no Fundo se tem o orçamento, o financeiro e não se executou nada até maio de 2014; 159 

assim, é imprescindível sermos céleres para elencarmos os Programas e conseguirmos 160 

utilizar os recursos descentralizando-os para a Secretaria de Esporte, até mesmo porque os 161 

órgãos de controle e o próprio Tribunal de Contas sugerem a extinção de Fundos sem 162 

execução, seja por incapacidade, seja por redução de servidores ou por qualquer outra 163 

razão. Comentou também que todos os presentes tem uma missão muito árdua de se 164 

reverter o quadro do Fundo de nos últimos quatro/cinco anos não ter executado nada do que 165 

foi orçado. O Conselheiro José Antônio do CONEF/CONFAE relembrou que se teve um 166 

entendimento equivocado quanto ao limite de 25% (vinte e cinco por cento) para 167 

descentralização dos recursos do Fundo para a Secretaria e solicitou ao Conselheiro José 168 

Barreto do CONFAE que explicasse melhor esta situação na medida em que se pode 169 

descentralizar os recursos em sua totalidade. O Conselheiro José Barreto do CONFAE 170 

respondeu dizendo que a Lei Orçamentária Anual – LOA estabelece um limite de alteração 171 

de orçamento para cada órgão e este percentual está no teto de 25 % (vinte e cinco por 172 

cento), superior a isto é preciso fazer um Projeto de Lei e submeter novamente ao 173 

Legislativo e para agilizar a máquina criou-se um mecanismo chamado de descentralização 174 

de crédito orçamentário, onde se pega aquele Programa de Trabalho e o leva na 175 

integralidade para outra unidade orçamentária executar. Exemplificou que seria como um 176 

cheque que é passado para outra pessoa e ela vai lá executar o que foi determinado e ao 177 

final o cheque ao ser descontado não sai da conta de quem executou e sim da que deu o 178 

cheque. E este mecanismo é legal e pode ser utilizado na integralidade dos recursos, isto é 179 

100% (cem por cento) do saldo daquela conta. Então, deste modo o Fundo pode, por não 180 
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ter estrutura de funcionamento, descentralizar para a Secretaria executar o que estiver 181 

previsto na Lei e depois ele terá que prestar contas da utilização dos seus recursos. Hoje o 182 

fundo funciona com dois Programas finalísticos e foi solicitado que fosse alterado seu 183 

orçamento para prever a manutenção e funcionamento e nem equipar o Fundo para 184 

funcionar, ele funciona com a dependência total da Secretaria, não tem sede, não tem 185 

estrutura, não tem nada. Aproveitou para informar que soube que nesta data já havia sido 186 

aprovada esta alteração e que assim se poderia inclusive pagar o jeton aos Conselheiros do 187 

CONFAE e isto precisou ir até a Câmara por não ter esta ação prevista em seu orçamento. 188 

IV - Apresentação dos Programas e Projetos da SESP. A Subsecretária começou sua 189 

apresentação informando que inicialmente se achava que o funcionamento da máquina 190 

pública era complicado, mas que na realidade ao se entender a dinâmica e realizar todas as 191 

etapas necessárias de planejamento a situação poderia ser revertida. Reforçou que quando 192 

esta gestão assumiu a Pasta não havia histórico de ações e que agora o trabalho está 193 

sendo feito de outro modo e ela mesma após trinta anos de Secretaria de Esporte se sente 194 

orgulhosa ao apresentar os dados que irá mostrar em seguida, além de poder dizer que hoje 195 

realmente a Secretaria tem mecanismos para realizar suas ações. Explicou que a sua 196 

Subsecretaria é a que cuida da área fim da Secretaria de Esporte e atende diretamente ao 197 

Atleta e as Entidades. Para os Atletas existem dois Programas: Compete Brasília e Bolsa 198 

Atleta. O primeiro fornece passagens aéreas para os Atletas poderem participar de 199 

competições e o segundo uma Bolsa para contribuir com as despesas necessárias para o 200 

treinamento. Complementou dizendo que o Programa de Apoio a Eventos auxilia 201 

indiretamente ao Atleta, pois é de conhecimento de todos que quanto mais o Atleta 202 

participar de eventos, mais ele terá experiência em campeonatos, poderá melhorar seu 203 

ranking e ainda será possível detectar novos talentos. A Subsecretária fez a apresentação 204 

onde foram feitos diversos questionamentos ao longo da mesma e os slides da 205 

apresentação serão considerados anexos desta Ata. Ao final da apresentação a 206 

Subsecretária foi aplaudida e o Presidente agradeceu a explanação e a riqueza dos 207 

exemplos para ilustrar as questões apresentadas e reiterou a importância de se conhecer e 208 

dominar os mecanismos da máquina pública. O Colaborador Ricardo Vidal sugeriu que 209 

fosse incluída a capacitação dos Gestores do Esporte para que pudessem conhecer estes 210 

mecanismos e evitar os problemas na prestação de contas. O Conselheiro Luiz Barreto do 211 

CONFAE salientou que o orçamento do FAE está posto para ser utilizado por meio de 212 

convênio, isto é, terceirizar a ação e para poder ser realizado de acordo com a apresentação 213 

da Subsecretária precisará ser alterado para ajustar a esta proposta e conforme a alteração 214 

precisará ir à Câmara. O Presidente comentou que esta informação específica do convênio 215 

é nova e precisará ser estudada com mais cuidado. Ao final dos debates foi proposto o 216 

seguinte encaminhamento: a Subsecretária contatar a servidora Zélia para fazer esta 217 

verificação e passar a resposta ao Secretário de Esporte, Presidente dos Conselhos, que 218 

marcaria uma reunião extraordinária para se decidir como aplicar os recursos do FAE. 219 

Aproveitando a importância dada à promoção de eventos e a relevância de atender ao 220 

Atleta, o Conselheiro Paulo Henrique solicitou o adiantamento do seu Informe visto que o 221 

mesmo tem estreita relação com a temática por acreditar e trabalhar com a gestão 222 

qualificada dos profissionais de Educação Física para realizarem seu trabalho. Assim, 223 

apresentou o 4º CONCREF7 e 7ª JGESPORTE, Informes feitos por meio de uma breve 224 

apresentação que também será considerada anexa desta Ata. Sugeriu que a Secretaria, 225 
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como já é feito em outros Estados, determinasse um prazo para a entrega dos Projetos que 226 

poderão ser apoiados e colocou o laboratório GESPORTE à disposição para auxiliar na 227 

capacitação dos gestores para elaborarem estes projetos e assim facilitar o trabalho dos 228 

servidores da Secretaria de Esporte. A Subsecretária pediu a palavra para informar que já 229 

havia conversado com a servidora Zélia que a informou que o recurso de R$ 1.000.000,00 230 

(um milhão de reais) foi passado para a Secretaria de Esporte por meio de remanejamento, 231 

cancelamento de recurso e não por descentralização de recurso. Assim, este valor não terá 232 

problema algum para ser utilizado. Contudo, se for para ser descentralizado o código 233 

precisará de fato ser modificado. O Presidente retomou a palavra e propôs: 1) verificar a 234 

forma de se utilizar o recurso de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) repassado do FAE 235 

para a SESP; 2) verificar se podem ser repassados outros valores do FAE para a SESP sem 236 

precisarem ser aplicados em convênios; 3) a SESP apresentou onde pretende aplicar os 237 

recursos e os Conselhos precisam decidir como isto será feito, pois o prazo é curto em 238 

virtude da Copa do Mundo e das Eleições; 4) aproveitar reunião já marcada no calendário 239 

do CONEF, para a quarta da semana seguinte, e fazer reunião conjunta dos Conselhos com 240 

o objetivo de decidir a aplicação dos recursos do FAE. O Colaborador Ricardo Vidal sugeriu 241 

que esta reunião fosse objetiva, com as informações pertinentes sobre remanejamento ou 242 

transferência de recurso, necessidade ou não de alteração de código e consequentemente a 243 

tomada de decisão para não haver necessidade de se fazer uma terceira reunião. A 244 

proposta de reunião conjunta para o dia 14 de maio foi aceita pelos presentes e o 245 

Presidente se comprometeu a trazer todas as informações necessárias para que ao final da 246 

reunião se pudesse ter uma decisão sobre a temática. O Conselheiro José Barreto do 247 

CONFAE sugeriu que a reunião começasse mais cedo, em virtude de ser mais de meio dia 248 

e ainda haver temas a serem tratados. A Secretária Executiva do CONEF propôs pelo 249 

tempo prolongado da reunião que o próximo item fosse retirado de pauta e retomado num 250 

fórum específico do CONEF em virtude de uma das prioridades já estar até sendo discutida. 251 

O Conselheiro Ulisses do CONFAE sugeriu que na reunião da semana seguinte seja 252 

determinado um prazo específico para tratar do tema visto a reunião ser originalmente do 253 

CONEF. O Presidente sugeriu juntar as duas propostas e que o item seguinte fosse 254 

apresentado bem objetivamente pelo Conselheiro José Antônio do CONEF para todos terem 255 

conhecimento das prioridades do CONEF e tendo conhecimento que uma delas já está 256 

sendo vencida. V - Apresentação das prioridades e diretrizes de atuação do CONEF-DF. 257 

O Conselheiro José Antônio do CONEF explicou que foi feita uma reunião com os quatro 258 

Coordenadores das Comissões do CONEF e o Presidente e se chegou a cinco temas de 259 

atuação na seguinte prioridade: 1) utilização dos recursos do FAE; 2) recursos humanos da 260 

SESP, incluindo os dois Conselhos; 3) elaboração de minuta para reforma da Lei da Bolsa 261 

Atleta; 4) elaboração de minuta de Projeto de Lei para o Programa Compete Brasília; e, 5) 262 

elaboração de minuta de Projeto de Lei do Sistema Desportivo do Distrito Federal. O 263 

Conselheiro Ulisses do CONFAE solicitou a inclusão do seu Informe em virtude da SESP 264 

precisas controlar as Entidades quanto a adequação da sua documentação: designação dos 265 

Diretores e Estatuto, pois os Conselhos não poderiam ficar desatualizados na cobrança, 266 

pois os representantes poderiam não ser mais legalmente os mesmos. O Conselheiro José 267 

Antônio do CONEF e CONFAE informou que em virtude da regulamentação da Lei Pelé 268 

todas as Entidades precisarão rever seus Estatutos até mesmo porque a SESP não poderá 269 

repassar nenhum recurso para Entidades que não tenham se adequado às novas 270 
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exigências. A Conselheira Carla do CONFAE comentou que estas alterações são somente 271 

para as Entidades esportivas e exemplificou que a Entidade que preside é uma ONG e não 272 

precisaria se submeter às novas regras. O Conselheiro Ulisses do CONFAE esclareceu que 273 

independentemente da origem da Instituição a partir do momento em que ela for receber 274 

recursos pela Lei Pelé ela precisará se adequar à nova legislação. O Presidente relembrou 275 

que ao repasse do recurso de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foi atrelado que os 276 

Atletas e Entidades fossem registrados no CONFAE por meio de uma Ficha específica e 277 

finalizou retomando que a reunião da semana seguinte será somente sobre a utilização dos 278 

recursos do FAE e o assunto de adequação das Entidades à Lei Pelé poderá ser feita em 279 

outro momento. VI - Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do 280 

CONEF-DF e CONFAE agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 281 

doze horas e trinta e cinco minutos, na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de 282 

Secretária Executiva do CONEF/DF, lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue 283 

assinada pelo Presidente do CONEF-DF e CONFAE e por mim.  284 

 285 

   CÉLIO RENÉ TRINDADE VIEIRA                                 DÉBORAH IGREJA DO PRADO     286 
Presidente - CONEF/DF e CONFAE                                   Secretária Executiva - CONEF/DF 287 


