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9ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
ATA DA REUNIÃO  

 
 
DATA: 14 de junho de 2005 
LOCAL: Sala de Reuniões do Gabinete do Ministro do Esporte. 
HORÁRIO:  10 às 13 horas 
PAUTA:  

1. Apresentação da proposta final de Política Nacional do Esporte  
 
Conselheiros Presentes: 
• Ministro de Estado do Esporte – Agnelo Queiroz 
• Secretário Executivo do Ministério do Esporte – Orlando Silva de Jesus 
• Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento – André Almeida Cunha 

Arantes 
• Secretário Nacional de Desenvolvimento, Esporte e Lazer – Lino Castellani Filho 
• Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro – Vital Severino Neto 
• Presidente da Comissão Nacional de Atletas – Lars Schmidt Grael 
• Representante do Fórum Nacional de Secretários e Gestores Estaduais de Esporte e 

Lazer – Ednilton Vasconcelos 
• Representante dos Secretários e Gestores Municipais do Esporte e Lazer – Júlio 

Filgueira 
• Representante dos Clubes Sociais - Arialdo Boscolo 
• Presidente do Conselho Federal de Educação Física – Jorge Steinhilber 
• Representante do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte – Ana Márcia Silva 
• Representante da Organização Nacional de Entidades Nacionais Dirigentes de 

Desporto – Humberto Aparecido Panzetti 
• Representante da Confederação Brasileira de Futebol - Fernando José Macieira 

Sarney 
• Representante do Desporto Nacional – Carlos Miguel Aidar 
• Representante do Desporto Nacional – Bernard Rajzman 
 
Justificaram ausência os Conselheiros: 
• Secretário Nacional de Esporte Educacional – Rafael de Aguiar Barbosa 
• Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro – Carlos Arthur Nuzman 
• Representante da Comissão Desportiva Militar do Brasil – José Paulo Chaves Lino 
• Representante do Desporto Nacional – Eduardo Henrique De Rose 
• Representante do Desporto Nacional – Márcio Rezende de Freitas 
• Representante do Desporto Nacional – Rinaldo José Martorelli 
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• Representante do Desporto Nacional – José Carlos Brunoro 
 
• Participantes: 

 
• Sílvio Diniz – Consultor da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento 
• Roberto Liáo Júnior – Assessor do Secretário Nacional de Desenvolvimento de 

Esporte e de Lazer 
• Cássia Damiani – Diretora do Departamento de Esporte Universitário 
• Gianna Lepre Perim – Diretora de Programa da Secretaria Executiva do Ministério 

do Esporte 
• Maristela Medeiros das Neves Gonçalves – Diretora de Esporte de Base e de 

Alto Rendimento da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento 
 
 
 

Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional do Esporte 
 
Dando início a nona reunião ordinária do Conselho Nacional do Esporte – CNE, as onze 
horas e dez minutos, do dia quatorze de junho de dois mil e cinco, o Ministro de Estado 
do Esporte, Agnelo Queiroz,  deu as boas vindas a todos os presentes. Em especial, 
cumprimentou o novo Conselheiro Júlio Filgueiras, recém eleito presidente da Associação 
de Gestores Municipais de Esporte e Lazer - ASMEL. Foram justificadas as ausências: do 
Secretário Nacional de Esporte Educacional, em função de compromissos anteriormente 
assumidos; dos Conselheiros Carlos Arthur Nuzman e Eduardo Henrique De Rose, 
ambos em viagem ao exterior; e dos Conselheiros Márcio Rezende de Freitas, José 
Paulo Chaves Lino, Rinaldo José Martorelli e José Carlos Brunoro, também em função de 
compromissos anteriormente assumidos. Passando a pauta prevista para a reunião, 
propôs o Presidente do Conselho que concentrassem esforço máximo para a aprovação 
final da Política Nacional do Esporte. Todos aceitaram. O Ministro Agnelo Queiroz 
agradeceu a todos os conselheiros que enviaram sugestões para o trabalho. E iniciou 
uma apresentação do documento proposto para a Política Nacional do Esporte - PNE. 
Enfatizou o Ministro Agnelo que foram apresentados no documento final quatro questões 
que merecem destaques. Entretanto, explicou que os ajustes foram mais redacionais e 
elucidativos sobre os temas, do que conceituais. A primeira questão que foi destacada foi 
sobre investimentos. Em segundo lugar, atualizou-se a legislação sobre doping e 
procurou-se elucidar a conceituação de inclusão social. Por último, incluiu-se a proposta 
de manter um fórum permanente de controle, avaliação e atualização de cenários para a 
Política Nacional de Esporte. Todos concordaram. O Conselheiro Humberto Panzetti 
parabenizou os trabalhos realizados, cumprimentou o Presidente do Conselho pela 
seriedade demonstrada na coordenação política do segmento esportivo e solicitou que na 
última revisão fossem reavaliados os percentuais de recursos destinados aos controles 
de doping que serão realizados pela Comissão de Combate ao Doping do CNE. O 
Ministro concordou em encaminhar a solicitação à Comissão, contudo destacando que 
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este assunto não pertence a discussão específica da Política. O Presidente do Comitê 
Paraolímpico Brasileiro questionou sobre a inclusão de modalidades paraolímpicas nos 
jogos coordenados pelo Ministério, como Jogos Escolares Brasileiros – JEBs, Jogos 
Universitários Brasileiros – JUBs e Jogos da Juventude – JOJU. O Ministro Agnelo disse 
reconhecer a importância de se garantir e ampliar o acesso aos atletas paraolímpicos, e 
comprometeu-se a não poupar esforços para que esta reivindicação seja atendida. Jorge 
Steinhilber elogiou o processo democrático que envolveu a construção da Política e 
solicitou que fosse dada mais ênfase ao papel do profissional de educação física e 
esporte, como agentes de desenvolvimento. O Presidente deixou claro que a Política é 
um documento de direção e que muitos aspectos serão vencido a partir da aprovação 
deste documento. Concordou com a colocação do Conselheiro, no entanto, reconheceu 
que ainda não alcançamos o ideal e que temos dificuldades a vencer, apesar de não 
termos profissionais disponíveis em todo o país, mas essa é uma meta a perseguir. O 
Conselheiro Arialdo Boscolo sugeriu que no item sobre modernização das organizações 
esportivas, fosse acrescentada a meta de fortalecimento das organizações. O atleta e 
Conselheiro Lars Grael, solicitou que sobre a democratização das entidades esportivas, 
fosse ampliada a abrangência para a esfera estadual. O Secretário Executivo concordou, 
reforçando a tese de que não há como fortalecer o sistema nacional se o processo não 
fortalecer o sistema estadual esportivo. O Conselheiro Júlio Filgueiras, em sua primeira 
participação no CNE, disse ser uma honra estar compondo este tão elevado fórum de 
discussão das questões esportivas nacionais, garantiu que a ASMEL vai se comprometer 
com os grandes desafios que estão descritos na PNE e sugeriu que fosse evidenciada 
como ação estratégica a necessidade de estruturação de uma rede de conselhos para 
facilitar a articulação do segmento e o processo de atualização da Política para os 
próximos anos. Lembrou o Conselheiro que esta observação, inclusive já havia sido 
tratada na primeira Conferência Nacional do Esporte. O Secretário Executivo, Orlando 
Silva, aproveitou a oportunidade para destacar e agradecer a comissão que trabalhou na 
compilação e redação da Política, a saber: a Professora Gianna Lepre Perim, Diretora de 
Programa da Secretaria Executiva do Ministério do Esporte, que coordenou os trabalhos, 
a Diretora do Departamento de Esporte Universitário, Cássia Damiani, o assessor do 
Secretário Nacional de Desenvolvimento de Esporte e de Lazer, Roberto Liáo Júnior e o 
consultor da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, professor Sílvio Diniz. 
Reconheceu que o trabalho foi árduo e intenso e enalteceu a todos pelo empenho, 
profissionalismo e competência demonstrados. Todos concordaram. O Secretário 
prosseguiu lembrando que o trabalho não se esgotará nessa fase, apontando que os 
próximos passos serão a construção das Políticas Setoriais e dos respectivos Planos de 
Ação para os próximos três anos. A Conselheira Ana Márcia Silva se declarou feliz pela 
constatação da vitória que este trabalho constituí para o esporte nacional e recomendou 
que a revisão ortográfica, bibliográfica e redacional que ainda se processariam no texto 
apresentado não comprometessem a forma do documento, que reputou como 
perfeitamente adequada. Considerou o texto do documento com boa densidade e 
destacou a amplitude conceitual do esporte educacional. O Secretário Nacional de 
Desenvolvimento, Esporte e Lazer, Lino Castellani Filho, solicitou que fosse ampliada a 
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faixa etária sobre o combate à exclusão no esporte para todos os segmentos, e não só 
para jovens e crianças. O Conselheiro Fernando José Macieira Sarney registrou sua 
satisfação com os resultados alcançados, consubstanciados na Política hoje 
apresentada. As sugestões apresentadas pelo Presidente do CPB e pelo senhor 
Humberto Panzetti foram indicadas para discussão no âmbito do Plano de Ação O 
Secretário Orlando Silva destacou que era importante registrar que este momento é parte 
de um processo histórico, disse: não inauguramos, mas somos parte expressa de 
processos de idas e vindas que permitiram um diálogo do Executivo com o Legislativo, 
marcos legais e regulatórios. O documento hoje aprovado será referência para os 
estados e municípios, para o setor privado e para toda a sociedade. E, por fim, essa 
resolução estimulará o alinhamento de perspectivas, colaborando para uma síntese 
possível. Colocado finalmente o documento para aprovação, com as alterações e 
observações descritas, foi aprovado por unanimidade. Sob aplausos de todos a reunião 
encerrou-se às doze horas e quarenta e cinco minutos. 
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