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SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO
DA PRODUÇÃO
CONSULTA PÚBLICA N o- 50, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015
O Secretário do Desenvolvimento da Produção - Substituto
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de
acordo com os artigos 8o e 9o da Portaria Interministerial MDIC/MCT
no 170, de 4 de agosto de 2010, torna pública a proposta de fixação
do Processo Produtivo Básico - PPB de "Válvula Anticongelante para
Sistemas de Aquecimento Solar de Água".
O texto completo está disponível no sítio da Secretaria do
Desenvolvimento da Produção, no endereço:
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=3335
As manifestações deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta
Consulta no Diário Oficial da União, a todos os seguintes e-mails:
cgel.ppb@mdic.gov.br, mcti.ppb@mcti.gov.br e cgapi@suframa.gov.br.
IGOR NOGUEIRA CALVET

.

Ministério do Esporte
SECRETARIA EXECUTIVA
DELIBERAÇÃO N o- 792, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015
Dá publicidade aos projetos desportivos,
relacionados nos anexos I e II, aprovados
nas reuniões ordinárias realizadas em
07/07/2015, 06/10/2015.

A COMISSÃO TÉCNICA VINCULADA AO MINISTÉRIO
DO ESPORTE, de que trata a Lei nº 11.438 de 29 de dezembro de
2006, instituída pela Portaria nº 96, de 13 de abril de 2015, considerando:
a)a aprovação dos projetos desportivos, relacionados nos
anexos I e II, aprovados nas reuniões ordinárias realizadas em
07/07/2015, 06/10/2015.
b) a comprovação pelo proponente de projeto desportivo
aprovado, das respectivas regularidades fiscais e tributárias nas esferas federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do
art. 27 do Decreto nº 6.180 de 03 de agosto de 2007 decide:
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 desportivo relacionado no anexo I.
Art. 2º Autorizar a captação de recursos, nos termos e prazos
expressos, mediante doações ou patrocínios, para o projeto desportivo
relacionado no anexo I.
Art. 3º Prorrogar o prazo de captação de recursos do projeto
esportivo, para o qual o proponente fica autorizado a captar recurso,
mediante doações e patrocínios, conforme anexo II.
Art. 4º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
FÁBIO DE CASTRO PATRÍCIO
Presidente da Comissão
ANEXO I
1 - Processo: 58701.004250/2014-13
Proponente: Fundação Universitária Vida Cristã
Título: Funvic Centro de Esportes Fase 2
Registro: 02SP035382008
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
CNPJ: 07.761.666/0001-01
Cidade: Pindamonhangaba UF: SP
Valor aprovado para captação: R$ 16.868.385,42
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 0574 DV: 6
Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 56652-7
Período de Captação até: 31/12/2015
2 - Processo: 58701.004297/2014-79
Proponente: Fundação Universitária Vida Cristã
Título: Funvic Centro de Esportes Fase 3
Registro: 02SP035382008
Manifestação Desportiva: Desporto de Rendimento
CNPJ: 07.761.666/0001-01
Cidade: Pindamonhangaba UF: SP
Valor aprovado para captação: R$ 16.853.294,18
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 0574 DV: 6
Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 56653-5
Período de Captação até: 31/12/2015
ANEXO II
1 - Processo: 58701.000193/2015-76
Proponente: Instituto Sérgio Sette Câmara
Título: Vencendo Limites, Ultrapassando Limites
Valor aprovado para captação: R$ 2.282.606,36
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 3368 DV: 5
Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 51033-5
Período de Captação até: 04/04/2016
2- Processo: 58701.009889/2013-04
Proponente: Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil

1
Título: Centro Desportivo de Excelência do Parque Tecnológico Itaipu PTI
Valor aprovado para captação: R$ 17.297.295,31
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 3270 DV: 0
Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 26896-8
Período de Captação até: 31/12/2016
RETIFICAÇÃO
No Processo Nº 58701.002713/2015-85 publicado no Diário
Oficial da União nº 202, de 22 de outubro de 2015, na Seção 1,
página 126 que publicou a DELIBERAÇÃO Nº 791/2015, ANEXO I,
onde se lê: Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 1009 DV:
X Conta Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 103049-3 leia-se Dados
Bancários: Banco do Brasil Agência nº 1531 DV: 8 Conta Corrente
(Bloqueada) Vinculada nº 21963-0

CONSELHO NACIONAL DE ESPORTE
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2015
Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze de outubro de dois mil e quinze, o Ministro de Estado do Esporte e
Presidente do Conselho Nacional do Esporte - CNE George Hilton
dos Santos Cecílio deu início à trigésima Reunião Ordinária do Conselho Nacional do Esporte - CNE, na Sede do Ministério do Esporte,
situada na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, Brasília - DF. Conselheiros presentes: Evandro Garla Pereira da Silva, Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social - SNELIS;
Rogério Hamam, Secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor - SNFDT; Marco Aurelio Klein, Secretário da
Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD; Cássia Damiani, Representante Suplente da Secretaria Executiva; Vitorio Mendes de Morais, Representante Suplente do Comitê Olímpico do Brasil
- COB; Mizael Conrado, Representante Titular do Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB; Lars Grael, Representante Titular da Comissão
Nacional de Atletas - CNA; Humberto Aparecido Panzetti, Representante Titular dos Secretários e Gestores Municipais de Esporte e
Lazer; Jorge Steinhilber, Representante Titular do Conselho Federal
de Educação Física - CONFEF; Simone Aparecida Rechia, Representante Titular do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte - CBCE; Coronel Carlos Eduardo Ilha dos Santos, Representante Suplente
do Departamento de Desporto Militar - DDM; Mauzler Paulinetti,
Representante Titular da Organização Nacional das Entidades do Desporto - ONED; Marta Cléria Lima, Representante do Esporte Nacional; e Marcus Vinícius Simões Freire, Representante do Esporte
Nacional. Participaram também da reunião: Ivan Alves Soares, Chefe
de Gabinete do Ministro; Pitágoras Dytz, Consultor Jurídico do Ministério do Esporte; Marcos Cesar Ponce Garcia, Diretor do Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte; Mosiah Brentano,
Coordenador-Geral do Bolsa Atleta; Martha Dallari, Diretora de Relações Institucionais da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem; Ronaldo Dias, Diretor de Operações da Autoridade Brasileira
de Controle de Dopagem; Cristiane Caldas, Assessora da Autoridade
Brasileira de Controle de Dopagem; Julio Renato Pacini, Assessor da
Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem; Ana Moser, Atleta
convidada, Humberto Morais, Chefe de Gabinete da Secretaria do
Esporte e Lazer do Distrito Federal e Valderi Firmino Machado,
Assessor do Comitê Desportivo Militar Brasileiro;. O Presidente do
Conselho iniciou a reunião ressaltando a importância de consolidação
do texto do Sistema Nacional do Esporte. Informou sobre o andamento dos debates, junto ao Congresso Nacional, relativo ao orçamento, citando em especial a Emenda para o Projeto Vila do Esporte, que visa a expansão e interiorização do esporte, com intuito de
alcançar as cidades abaixo de cinqüenta mil habitantes, que são maioria no Brasil, resultando em um grande legado. Ressaltou o desafio do
Ministério em definir novas fontes de custeio, de forma a não descontinuar os projetos desta Pasta, mas possibilitando o inicio de um
segundo processo, com objetivo de chegar com o esporte de base,
esporte educacional, envolver a escola e os municípios, visando disseminar a prática esportiva no país. Seguiu com a apresentação da
pauta do dia, I - Luta contra a Dopagem, II - Nova Composição da
Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte, III - Sistema
Nacional do Esporte, IV - Assuntos Gerais. Aprovada a Pauta; O
Conselheiro Marcus Vinicius Simões Freire solicitou a palavra, onde
expôs a importância da entrega com antecedência da pauta, de forma
a possibilitar o melhor auxílio dos conselheiros aos temas propostos;
O Presidente do Conselho determinou que a pauta será entregue aos
membros com uma semana de antecedência à reunião; Passada a
palavra novamente ao Conselheiro Marcus Vinicius Simões Freire,
que manifestou a importância de ser avaliada a possibilidade de dar
celeridade aos pagamentos de convênios firmados com o Ministério
do Esporte. Em relação à abertura do Ministro, elogiou a proposta e
o fato de haver projetos para o futuro. Finalizou citando a importância
de se preocupar não só com os recursos de materiais e instrumentos
para o Projeto Vila do Esporte, mas também quanto aos recursos
humanos, como professores e gestores; Sendo complementado por
intervenções do Conselheiro Mizael Conrado e Lars Grael; O Presidente informou que o Ministério já previu e contemplou a preocupação com a gestão; O Conselheiro Humberto Panzetti fez uso da
palavra para demonstrar preocupação sobre a realidade orçamentária
dos municípios vinculada ao esporte; O Ministro George Hilton prosseguiu ao primeiro item de pauta, onde passou a palavra ao Secretário
da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem Marco Aurelio
Klein, que exibiu um vídeo da campanha antidoping "Sou Mais Eu"
protagonizado pela atleta Hortência Marcari, registrando agradecimento à ela e aos atletas Gustavo Borges e Clodoaldo Silva, que
participaram de vídeos da campanha. Noticiou sobre os atendimentos
ao Código Mundial Antidopagem pela ABCD, se comprometendo a
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manter os conselheiros informados quanto aos andamentos. Apresentou as atividades, programas, eventos testes e ações de educação
da Secretaria; O Ministro agradeceu a exposição e passou a palavra
aos Conselheiros; O Conselheiro Marcus Vinicius Simões Freire parabenizou o Secretário Marco Aurelio Klein pelo trabalho e questionou o custo dos testes, a responsabilidade de teste nos cavalos de
hipismo e a responsabilidade atual de aprovação da lista de substâncias dopantes; O Secretário da Autoridade Brasileira de Controle
de Dopagem informou que o valor dos testes é altamente competitivo,
que a responsabilidade sobre os testes nos eqüinos do hipismo é da
Federação Internacional de Hipismo - FEI, finalizou esclarecendo que
a lista de doping é originária da Agência Mundial Anti Dopagem WADA; Em seguida o Conselheiro Lars Grael parabenizou o trabalho
da Secretaria e reafirmou a necessidade de se estabelecer uma defensoria aos atletas, para garantia de justiça no processo; O Secretário
Marco Aurelio Klein respondeu ao Conselheiro Lars Grael que o
Código Brasileiro de Justiça Desportiva já prevê o advogado dativo;
O Ministro questionou ao Consultor Jurídico Pitágoras Dytz a possibilidade dos advogados dativos figurarem no âmbito da Comissão
Nacional de Atletas. O Dr. Pitágoras Dytz afirmou que é possível,
acrescentando que, de acordo com a estrutura da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ela deveria ser a defensoria do atleta.
Finalizou informando que poderia ter sido incluído no Ato Olímpico
que o dever de prestar esse atendimento aos atletas fosse da Defensoria Pública da União e dos Estados, considerando o Direito
Fundamental do cidadão brasileiro e dos estrangeiros em território
brasileiro; O Ministro afirmou a importância de cada caso, ratificando
o compromisso com a transparência do processo e a justiça; Passada
a palavra ao Conselheiro Mizael, que apoiou a idéia da defesa dos
atletas ser através das Defensorias Públicas, citando a celeridade,
considerando já serem presentes em todos os Estados da Federação,
entendeu ser importante um trabalho da Autoridade Brasileira de
Controle de Dopagem junto a essas Defensorias, de forma a apresentá-los à realidade do esporte, complementando a realidade jurídica.
Opinou em se repensar o modelo de justiça desportiva brasileira atual.
Por fim, entendeu ser também uma atribuição das Confederações
proporcionarem condição aos atletas de participarem dos julgamentos,
assim como há o foro domiciliar na justiça comum, ou ainda, que seja
dada preferência a julgamentos virtuais, aproveitando das tecnologias
atuais disponíveis; O Conselheiro Humberto Panzetti pediu a palavra
para agradecer ao Secretário Marco Aurelio o apoio de controle de
dopagem nos esportes não olímpicos; O Conselheiro Coronel Carlos
Eduardo Ilha dos Santos aproveitou o ensejo também para agradecer
o auxílio e parceria da ABCD; O Ministro parabenizou o Coronel
pelo desempenho dos atletas militares nos Jogos Mundiais Militares,
quando conquistaram a segunda colocação; O Conselheiro Coronel
Carlos Eduardo Ilha dos Santos agradeceu e indicou ter sido uma
conquista o alinhamento entre os entes, como o Ministério da Defesa,
do Ministério do Esporte, o Comitê Olímpico Brasileiro, as Confederações e os clubes; O Conselheiro Mauzler Paulinetti solicitou
registro de congratulação também ao COB pelos Jogos Pan-Americanos; O Ministro então inverteu a ordem de pauta, transferindo a
palavra à Cássia Damiani, Diretora do Departamento de Gestão Estratégica, para expor o item III, Sistema Nacional do Esporte. A
Diretora apresentou o documento do Sistema Nacional do Esporte,
que traz a proposta de conteúdos sistematizados, oriundos dos debates
dos membros do Grupo de Trabalho, que tem a atribuição de elaborar
Projeto de Lei de Diretrizes e Bases do Sistema Nacional do Esporte;
A Conselheira Simone Aparecida Rechia Ferreira ressaltou a importância do alinhamento acadêmico contido no Sistema Nacional do
Esporte; O Ministro solicitou que na próxima reunião deste Conselho
fosse debatido o texto do Sistema; A Conselheira Marta Cléria Lima
pediu a palavra para agradecer ao Ministério e ao Conselho pela
acolhida no presente Colegiado e reforçou sua preocupação com o
esporte de base, principalmente com o retorno do profissional de
educação física ao ensino fundamental; O Presidente avançou para o
próximo item de pauta, a votação dos representantes dos setores
desportivos e paradesportivos para a composição da Comissão Técnica da Lei de Incentivo ao Esporte, após avaliação foi deliberado,
por unanimidade, que os novos representantes da comissão serão:
Márcio Fernando Andraus Nogueira, José Montanaro Júnior e Humberto Aparecido Panzetti; O Ministro incluiu em pauta a apresentação
de proposta de resolução referente aos critérios de concessão de bolsa
atleta aos atletas das modalidades não olímpicas e não paralímpicas,
para deliberação. Passada a palavra ao Coordenador-Geral do Bolsa
Atleta, Mosiah Brentano, que ressaltou não ter havido alteração no
conteúdo da resolução quanto ao ano anterior, sendo a deliberação
para cumprimento da legislação vigente, onde deve ser aprovada pelo
CNE e publicada até trinta e um de dezembro as concessões do ano
seguinte. Após esclarecimentos e comentários dos conselheiros Marcus Vinícius, Mauzler e do Dr. Pitágoras Dytz, o Conselheiro Marcus
Vinícius propôs aprovação, sendo acompanhado por unanimidade; O
Conselheiro Lars Grael fez uso da palavra para recomendar ao conselho que o Programa Bolsa Atleta seja vinculado à obrigatoriedade
de estudo do atleta; Solicitou a palavra o Conselheiro Mizael Conrado
para questionar ao Consultor Jurídico o progresso e reflexos da edição da Lei nº 13.019/2014, sendo complementado pelo Conselheiro
Mauzler Paulinetti; O Dr. Pitágoras Dytz atendeu ao questionamento
apresentando Parecer formulado pela Consultoria; A Conselheira
Marta Cléria Lima questionou sobre o encaminhamento da resolução
relativa à Capoeira e Artes Marciais/Lutas, que fora debatida na
vigésima quarta reunião ordinária deste Conselho. O Presidente do
Conselho solicitou o pronunciamento do Dr. Pitágoras Dytz, que
informou que a matéria foi objeto de manifestação da Consultoria
Jurídica do Ministério do Esporte, emitida por intermédio de Parecer,
e que foram considerados os desdobramentos relativos ao tema desde
a discussão ocorrida em 2011, a Conselheira Marta Cléria Lima
avaliou que as informações contidas no Parecer suprem o questionamento levantado, ressaltando o fato de que a capoeira é um esporte
reconhecido pelo legislativo brasileiro como esporte de criação nacional, em uma lei específica, o Estatuto de Igualdade Racial. O
Conselheiro Jorge Steinhilber solicitou registro para comungar com a
opinião do Conselheiro Lars Grael e congratular a Comissão Nacional
de Atletas pela preocupação de inserção social dos atletas; Não havendo mais temas a serem tratados, o Presidente do CNE definiu para
o dia dezoito de novembro a próxima reunião ordinária, agradeceu a
contribuição de todos e encerrou a reunião às dezessete horas e
cinqüenta e três minutos.
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