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Art. 1º Tornar pública, para os efeitos da Lei nº 11.438 de
2006 e do Decreto nº 6.180 de 2007, a aprovação do projeto des-
portivo relacionado no anexo I.

Art. 2º Autorizar a captação de recursos, no termo e prazo
expresso, mediante doações ou patrocínios, para o projeto desportivo
relacionado no anexo I.

Art. 3º Esta deliberação entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

PAULO VIEIRA
Presidente da Comissão

ANEXO I

1- Processo: 58701.001031/2014-74
Proponente: COOPER Sociedade Cooperativa dos Atletas e

Profissionais da Área do Esporte
Título: Circuito Lotus
Registro: 02SP109802012
Manifestação Desportiva: Desporto de Participação
CNPJ: 04.513.910/0001-29
Cidade: São Paulo UF: SP
Valor aprovado para captação: R$ 1.135.334,00
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 1531 DV: 8

Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 20768-3
Período de Captação até: 08/04/2115

CONSELHO NACIONAL DO ESPORTE

PROPOSTA DE ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2014

Às nove horas e quarenta e nove minutos do dia vinte de
março de dois mil e quatorze, o Ministro de Estado do Esporte e
Presidente do Conselho Nacional do Esporte - CNE Aldo Rebelo deu
início à vigésima sétima Reunião Ordinária do Conselho Nacional do
Esporte - CNE, na Sede do Ministério do Esporte, situada na Es-
planada dos Ministérios, Bloco A, Térreo - Brasília-DF. Conselheiros
presentes: Ricardo Leyser Gonçalves, Secretário Nacional de Esporte
de Alto Rendimento - SNEAR; Ricardo Cappelli, Secretário Nacional
de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social-SNELIS; Antônio José
Carvalho do Nascimento Filho, Secretário Nacional de Futebol e
Defesa dos Direitos do Torcedor; Marco Aurelio Klein, Secretário da
Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem; Maria Luiza No-
gueira Rangel, Representante da Secretaria Executiva; Vitório Men-
des, Representante do Comitê Olímpico Brasileiro - COB; Rogério
Aoki Romero, Representante do Fórum Nacional de Secretários Es-
taduais de Esporte e Lazer; Humberto Panzetti, Representante dos
Secretários e Gestores Municipais de Esporte e Lazer; Fernando Ma-
nuel de Matos Cruz, Representante Suplente dos Clubes Sociais;
Jorge Steinhilber, Representante Titular do Conselho Federal de Edu-
cação Física - CONFEF; Simone Aparecida Rechia, Representante do
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte; Major Brigadeiro do Ar
Carlos Augusto Amaral Oliveira, Representante da Comissão Des-
portiva Militar Brasileira - CDMB; Mauzler Paulinetti, Representante
da Organização Nacional das Entidades do Desporto - ONED; Jozafá
Dantas, Representante da Confederação Brasileira de Futebol - CBF;
Marta Cléria Lima, Representante do Desporto Nacional. Participa-
ram também da reunião: João Luiz dos Santos Santos, Chefe de
Gabinete do Ministro e Coordenador do Conselho Nacional do Es-
porte; Ministro Vilmar Coutinho, Chefe Substituto da Assessoria Es-
pecial de Assuntos Internacionais do Ministério do Esporte; Hum-
berto Fernandes de Moura, Consultor Jurídico do Ministério do Es-
porte Substituto; Paulo Silva Vieira, Diretor do Departamento de
Incentivo e Fomento ao Esporte; Antônio Eduardo Branco, Repre-
sentante Suplente do Conselho Federal de Educação Física - CON-
FEF; Coronel Carlos Eduardo Ilha dos Santos, Representante Su-
plente da Comissão Desportiva Militar Brasileira - CDMB; Tenente-
Coronel Leonardo Perdigão de Oliveira, da Comissão Desportiva Mi-
litar Brasileira - CDMB; Ana Cristina Ribeiro da Cunha, da Au-
toridade Brasileira de Controle de Dopagem; Martha Maria Dallari,
da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem; Elzita Maria de
Lima, da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem; Andréa
Ewerton, Cláudia Bernardo, Carla Borges, João Alberto Lima e Cláu-
dia Marins de Souza, da Secretaria Nacional de Esporte, Educação,
Lazer e Inclusão Social; Paulino Menezes e Rafael Brais, da As-
sessoria de Comunicação Social do Ministério do Esporte; Marcos
Juliano, Presidente da Confederação Brasileira de Futsac; Ribamar
Alves, Prefeito Municipal de Santa Inês - MA; Luciana Burle, da
Assessoria Especial de Assuntos Internacionais; Ricardo Gomyde, da
Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor. O
Presidente do Conselho cumprimentou e agradeceu a presença de
todos. Dando continuidade apresentou a pauta: I- Abertura e Sau-
dação; II - Infraestrutura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio
2016, Plano Brasil Medalhas, Centro de Iniciação ao Esporte; III -
Parceria Segundo Tempo/Mais Educação; IV - Código Mundial An-
tidopagem e Justiça Desportiva; V - Revisão da Carta Internacional
de Educação Física UNESCO e VI Informe sobre a Reunião de
Ministros e Altas Autoridades de Esporte do MERCOSUL. O Pre-
sidente iniciou o proposto em pauta, agradecendo a presença de todos
e ressaltando a proximidade, com menos de oitenta dias para a Copa
do Mundo de Futebol, a qual se tem muita expectativa, tendo em
vista termos tanta tradição neste esporte. O Ministro Citou o esforço
executado é para que a Copa do Mundo seja coroada de êxito e
correspondam as mais elevadas expectativas, do Brasil e do Mundo;
Em seguida, o Ministro Aldo Rebelo seguiu para o segundo item de
pauta, Apresentação sobre a Infraestrutura dos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos Rio 2016, Plano Brasil Medalhas, Centro de Iniciação
ao Esporte, quando passou a palavra para o Secretário Nacional de
Esporte de Alto Rendimento, Senhor Ricardo Leyser, o qual apre-

sentou os projetos de infraestrutura no Rio de Janeiro, exibindo todos
os legados esportivos. O Senhor Secretário expôs os avanços nos
investimentos para a preparação dos atletas e o conseqüente retorno
em melhores desempenhos em competições. O Plano Brasil Medalhas
foi o programa exclusivo de apoio para a elite do esporte nacional,
visando melhores resultados nos Jogos de 2016. Mizael Conrado,
representante do CPB, interrompeu para ressaltar que com relação aos
atletas paralímpicos, estamos entre os seis melhores do mundo. En-
cerrando sua explanação, o Secretário Ricardo Leyser confirmou o
Centro de Iniciação ao Esporte como um dos grandes legados para o
desenvolvimento do esporte no Brasil, sendo parabenizado ao final da
apresentação pelo Ministro, por todos os trabalhos feitos. Prosse-
guindo a reunião, o Presidente passou para o tópico seguinte, apre-
sentado pelo Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e In-
clusão Social, Senhor Ricardo Cappelli. O Secretário apresentou bre-
vemente a Parceria Segundo Tempo/Mais Educação, ressaltando que a
perspectiva do projeto é a inclusão social pelo esporte, sem seleção,
trazendo o jovem ao convívio com a prática esportiva. A Parceria
feita com o Ministério da Educação tem o objetivo de alcançar as
escolas brasileiras, dando maior efetividade na política pública. Sendo
uma relação menos administrativa e com maior impacto social, con-
solidando o esporte na escola. Para o funcionamento até em locais
mais remotos, as atividades serão dinamizadas por meio de monitores.
O Secretário salientou que assim que o esporte for instituído nas
escolas, começarão as demandas, cada vez maiores, pelo profissional
de educação física. Interrompida a reunião pelo Conselheiro suplente
do Conselho Federal de Educação Física, Antonio Eduardo Branco,
para discutir sobre a presença de profissionais de educação física no
projeto apresentado pelo Secretário. A Conselheira Simone Aparecida
Rechia, em seguida, interrompeu para solicitar ao Secretário uma
futura discussão sobre a Rede Cedes. O Conselheiro Jorge Steinhilber
se manifestou sobre o uso de monitor como agente dinamizador, e
não somente agregador, demonstrando preocupação com o aumento
do serviço à população sem que fosse por meio do profissional de
educação física. A Conselheira Marta Cléria fez uso da palavra para
sugerir que o Ministério fizesse uma parceria com o Ministério da
Justiça para resgatar jovens moradores de rua através do esporte,
retirando-os de um ambiente de crimes e entorpecentes. O Con-
selheiro Mizael Conrado fez o uso da palavra, expondo o momento
especial do esporte brasileiro, principalmente com a efetivação de
uma política nacional do esporte. Em resposta, o Secretário Ricardo
Cappelli informou que, relativamente ao questionamento da Con-
selheira Simone, haver possibilidade de pautar na próxima reunião
deste Conselho as questões relativas à Rede Cedes, assunto também
relevante. Já quanto às preocupações advindas dos Conselheiros, tanto
titular quanto suplente, do Conselho Federal de Educação Física, o
Secretário reafirmou que a qualidade do programa a ser desenvolvido
nas escolas está garantida, considerando o apoio nesse desafio único
pela rede construída junto às Universidades brasileiras, tendo a Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul como coordenadora desse
plano de capacitação nacional. Após, o Ministro abriu espaço para a
exposição sobre o Futsac, a pedido do Conselheiro Antonio Eduardo
Branco, o qual também apresentou aos demais Conselheiros o pa-
ranaense inventor do esporte, Marcos Juliano Ofenbock, com agra-
decimento ao apoio de Ricardo Gomyde. O Presidente então pa-
rabenizou o pódio nos Jogos Sul-Americanos em Santiago, na mo-
dalidade de Adestramento hípico, do filho da Conselheira Hortência
de Fátima, João Vítor. Informou também que o General Fernando
Azevedo e Silva deixou o Conselho, em função de ter assumido a
Presidência da Autoridade Pública Olímpica - APO, sendo substituído
em breve pelo Major Brigadeiro do Ar Carlos Augusto Amaral Oli-
veira. O Ministro Vilmar Coutinho, Chefe da Assessoria Especial de
Assuntos Internacionais do Ministério do Esporte, Substituto, então,
fez uso da palavra para informar sobre a Revisão da Carta Inter-
nacional de Educação Física UNESCO e sobre a Reunião de Mi-
nistros e Altas Autoridades de Esporte do MERCOSUL, tópicos de
pauta. Após breve explanação sobre a Reunião de Ministros e Altas
Autoridades de Esporte do MERCOSUL, o Ministro Vilmar detalhou
as informações sobre Revisão da Carta Internacional de Educação
Física UNESCO, aprovada pela Conferência Nacional da UNESCO.
Concluiu, portanto que, de forma a apoiar a revisão da carta, o Brasil,
através do Ministério do Esporte, deve enviar a indicação de nomes
de especialistas com capacidade técnica para receber consultas sobre
a Carta Internacional de Educação Física UNESCO, os quais se
manifestarão de acordo com sua capacidade pessoal. Deu-se segui-
mento à reunião com uma breve apresentação do último tópico re-
manescente, Código Mundial Antidopagem e Justiça Desportiva, pelo
Secretário da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, Senhor
Marco Aurelio Klein, o qual concluiu pela apresentação de proposta
concreta já na próxima reunião. O Secretário Nacional de Futebol e
Defesa dos Direitos do Torcedor, Senhor Antônio José Carvalho do
Nascimento Filho, informou sobre a evolução do futebol feminino,
ressaltando o retorno do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino
após onze anos, além de citar ações relativas ao Ministério do Esporte
com o objetivo de estimular novamente esse esporte no Brasil. O
Conselheiro Jozafá Dantas, Representante da Confederação Brasileira
de Futebol, colaborou com a apresentação do Secretário, reafirmando
o apoio daquela Confederação. A Conselheira Marta Cléria, Repre-
sentante do Desporto, questionou sobre a publicação de resolução
votada na 25ª Reunião deste Conselho, ainda sob a gestão do Ministro
Orlando Silva, sobre a previsão de data para a próxima Conferência
Nacional do Esporte, e sobre a posição deste Ministério a respeito das
notícias divulgadas a respeito da Confederação Brasileira de Vôlei.
Em resposta ao primeiro questionamento, o Coordenador do Conselho
Nacional do Esporte, Senhor João Luiz dos Santos Santos, informou
que o tema havia sido tratado como impasse e, após explanações, o
Senhor Ministro se comprometeu a estudar as resoluções aprovadas e
trazer uma posição definitiva aos Conselheiros na próxima reunião.
Referente à resolução citada pela Conselheira Marta Cléria, interferiu
o Conselheiro Mauzler Paulinetti, ex-atleta de Judô, ressaltando a

importância de individualização de cada esporte englobado no termo
'artes marciais', atentando que esse termo não deve ser usado em
momentos oportunos para se referir a mais de vinte esportes de luta
reconhecidos mundialmente, incluindo algumas modalidades olím-
picas, como a própria luta olímpica, judô, karatê e taekwondo. Sobre
o questionamento da Conselheira Marta relativo à Confederação Bra-
sileira de Vôlei, o Secretário Ricardo Leyser informou que o Mi-
nistério está acompanhando de perto, acrescentou também que é uma
crise de cunho político, informando que a entidade e a modalidade
devem ser preservadas, assim como os erros administrativos que
porventura tenham sido cometidos, apurados e julgados. O Ministro
acentuou a importância de sempre tratar as denúncias com cautela,
dando a atenção devida e sem pré-julgamento. Concluiu que o in-
teresse é sempre pela preservação do melhor uso do recurso público
e que ele seja aplicado com finalidades sociais, para ajudar o País a
ter, no caso deste Ministério, uma política de esportes universalizada
e eficiente. Sobre a Conferência Nacional do Esporte, o Ministro
sugeriu um debate na próxima reunião deste Conselho sobre novos
temas e preocupações, garantindo inovação na plataforma da IV Con-
ferência. A Conselheira Marta Cléria solicitou que ficasse registrado
o apoio da Escola de Ginástica Rítmica e Desportiva do Centro
Educacional Elefante Branco e Escola de Ginástica Rítmica e Des-
portiva de Taguatinga à Atleta Laís Souza, pelo seu trabalho e de-
sempenho. Não havendo mais tema a tratar, o presidente do CNE
agradeceu a contribuição de todos e encerrou a reunião às doze horas
e vinte e oito minutos.

GABINETE DA MINISTRA

PORTARIA No- 151, DE 9 DE MAIO DE 2014

A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista
a delegação de competência prevista no art. 11 do Decreto nº 6.944,
de 21 de agosto de 2009, resolve:

Art. 1º Autorizar a nomeação de 66 (sessenta e seis) can-
didatos aprovados no concurso público autorizado pela Portaria MP
nº 581, de 29 de dezembro de 2012, para cargos do Quadro de
Pessoal da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, vin-
culada ao Ministério dos Transportes - MT, conforme discriminado no
Anexo a esta Portaria.

Art. 2º O provimento dos cargos nos quantitativos previstos
no art. 1º deverá ocorrer a partir de junho de 2014 e está con-
dicionado:

I - à existência de vagas na data da nomeação; e
II - à declaração do respectivo ordenador de despesa sobre a

adequação orçamentária e financeira das novas despesas com a Lei
Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem uti-
lizados.

Art. 3º A responsabilidade pela verificação prévia das con-
dições para nomeação dos candidatos a que se refere o art. 1º será do
Diretor-Geral da ANTT, a quem caberá baixar as respectivas normas,
mediante a publicação de editais, portarias ou outro ato adminis-
trativo.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MIRIAM BELCHIOR

ANEXO

C a rg o Área Localidade Quantitativo
Analista Administrativo Administração Brasília/DF 1

Ciência Política Brasília/DF 1
Ciências Contábeis Brasília/DF 1
Comunicação Social Brasília/DF 1
Direito Brasília/DF 2
TI - Desenvolvimento de Sis-
temas da Informação

Brasília/DF 2

Subtotal 8
Especialista em Regula-

ção de Serviços de
Transportes Terrestres

Direito Brasília/DF 8

Economia Brasília/DF 3
Engenharia Ambiental e En-
genharia Florestal

Brasília/DF 1

Engenharia Civil Brasília/DF 12
Engenharia Civil/Engenharia
de Produção

Brasília/DF 6

Estatística Brasília/DF 1
Subtotal 31
Técnico Administrativo Brasília/DF 5
Subtotal 5
Técnico em Regulação
de Serviços de Trans-
portes Terrestres

Boa Vista/RR 1

Brasília/DF 20
Rio Branco/AC 1

Subtotal 22
TOTAL GERAL 66

FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA

RETIFICAÇÃO

Na Resolução CONCLA nº 2, de 23 de dezembro de 2013,
que aprova e divulga a Tabela de Natureza Jurídica 2014, publicada

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

.
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