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ATA DA 46ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 3 DE SETEMBRO DE 2018
Às dez horas e trinta e sete minutos do dia três de setembro de dois mil e dezoito, o Ministro de Estado do Esporte e
Presidente do Conselho Nacional do Esporte - CNE, Leandro Cruz Fróes da Silva, deu início à quadragésima sexta Reunião Ordinária
do CNE, na Sala de Visitação, localizada no Velódromo do Parque Olímpico da Barra, Avenida Embaixador Abelardo Bueno, n. 3401,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. Conselheiros presentes: Leandro Cruz Fróes da Silva - Ministro de Estado do Esporte; Andréa
Barbosa Andrade de Faria - Secretária Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social; André Luis Argolo Ribeiro - Secretário
Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor; Denise Cardoso de Gusmão Cunha - Secretária Nacional da Autoridade
Brasileira de Controle de Dopagem; Paulo Wanderley Teixeira - Representante titular do Comitê Olímpico do Brasil - COB; Lars Schmidt
Grael - Representante titular da Comissão Nacional de Atletas - CNA; Antônio Hora Filho - Representante titular do Fórum Nacional de
Secretários Estaduais de Esporte e Lazer; Pedro Antônio de Mello - Representante titular dos Secretários e Gestores Municipais de
Esporte e Lazer; Sérgio Kudsi Sartori - Representante titular do Conselho Federal de Educação Física - CONFEF; General de Divisão
Jorge Antônio Smicelato - Representante titular da Comissão Desportiva Militar do Brasil - CDMB; Humberto Aparecido Panzetti Representante titular da Organização Nacional das Entidades do Desporto - ONED; Walter Meyer Feldman - Representante titular da
Confederação Brasileira de Futebol - CBF; Luciano Atayde Costa Cabral - Representante titular da Confederação Brasileira de Desporto
Universitário - CBDU / Confederação Brasileira de Desporto Escolar - CBDE; Ana Moser - Representante titular da Sociedade Civil
Ligado ao Esporte; Carlos Robson Gracie - Representante do Esporte Nacional; Ângelo de Bortoli Filho - Representante suplente do
Ministro de Estado do Esporte; Luiz André de Figueiredo Mello - Representante suplente da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa
dos Direitos do Torcedor; Leandro Martins de Andrade - Representante suplente da Secretaria da Autoridade Brasileira de Controle de
Dopagem; Rogerio Sampaio Cardoso - Representante suplente do Comitê Olímpico do Brasil; Ivaldo Brandão - Representante suplente
do Comitê Paraolímpico Brasileiro; Luisa Parente Ribeiro Rodrigues Carvalho - Representante suplente da Comissão Nacional de
Atletas; Nelson Leme da Silva Junior - Representante suplente dos Secretários e Gestores Municipais de Esporte e Lazer; Arialdo
Boscolo -Representante suplente dos Clubes Sociais; Giuseppe Mauricio Fernandez - Representante suplente da Organização Nacional
das Entidades do Desporto; Robson Lopes Aguiar - Representante suplente da Confederação Brasileira de Desporto Universitário CBDU / Confederação Brasileira de Desporto Escolar - CBDE; Leriana Del Giudice Figueiredo - Representante suplente da Sociedade
Civil Ligado ao Esporte; Bruno Barata Magalhães - Procurador Geral do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem; Capitão João
Alberto - Ministério da Defesa; Diego Ferreira Tonietti - Diretor do Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento - SNEAR;
Fernando Solera - Presidente da Comissão de Controle de Doping do COB; Gustavo Villar Trivelato - Consultor Jurídico do ME; Leila
Peregrino Starling - Assessora Especial do Ministro; Louise Bezerra - Atletas pelo Brasil; Mariana Souza Furtado - Coordenadora da
Assessoria Especial de Integração Institucional; Marta Wada Baptista - Auditora do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem;
Roberto Palermo Postorivo - Coordenador-Geral da Assessoria Especial de Integração Institucional; Rodrigo Gouvêa Gomes de
Carvalho - Chefe da Assessoria Especial de Projetos; Tatiana Mesquita Nunes - Auditora e Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva
Antidopagem; Bernard Rajzman; Vitorio Mendes de Moraes. Pauta: 1. Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem - TJD-AD: a)
Resolução de alteração do Código Brasileiro Antidopagem, relativo aos artigos 62, 78, 85, 149 e 187; b) Votação ao cargo de Auditor
indicado pelas Entidades de Administração do Desporto. 2. Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD: Proposta de
Resolução em substituição a Resolução CNE nº 54, de 23 de junho de 2017; 3. Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento SNEAR: Análise do Relatório de Prestação de Contas FENACLUBES de 2015 a 2017; 4. Assessoria Especial de Projetos - AESP:
Informe sobre o Plano Nacional de Desporto; 5. Comissão Desportiva Militar do Brasil: Informes sobre a minuta de alteração da Lei nº
9.615/98 (Lei Pelé). 6. Assuntos gerais. O Ministro do Esporte, Leandro Cruz Fróes da Silva, iniciou a reunião saudando a todos e
dando as boas-vindas aos novos conselheiros. Antes de expor os itens da pauta, o Ministro do Esporte informou sobre a renovação de
indicação de representantes de algumas entidades, e a homenagem a cada conselheiro que se ausenta do presente colegiado,
conferindo-lhes um Certificado pelos inestimáveis e relevantes serviços prestados no período de seus mandatos. Foram homenageados
os ex-conselheiros presentes: Sr. Bernard Rajzman, Sr. Vitório Mendes de Moraes, Sr. Paulo Rogério Sabioni e o Sr. Humberto Panzetti,
o último que se mantém no conselho, mas deixa de representar os Secretários Municipais de Esporte e Lazer. O Presidente do CNE,
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Leandro Cruz, destacou os avanços obtidos pelo colegiado e registrou que nos últimos dois anos o CNE avançou muito, fortalecendo-se
como um verdadeiro fórum de debate do esporte brasileiro e desejou boas-vindas aos novos conselheiros: Sr. Leandro Martins de
Andrade, Sr. Paulo Wanderley Teixeira, Sr. Rogério Sampaio, Sr. Antônio Hora Filho, Sr. Ricardo Alexandre Sapi de Paula, Sr. Pedro
Antônio de Mello, Sr. Nelson Leme da Silva Júnior, Sr. Pedro Antônio de Mello, Sr. Nelson Leme da Silva Júnior, Sr. Sérgio Kudsi Sartori,
Sr. Walfrido José Amaral, Coronel Alexandre Gindri Angones, Sr. Humberto Panzetti, Sr. Maurício Fernandez, Sr. Walter Feldman, Sr.
Luciano Cabral, Sr. Robson Lopes Aguiar, Sra. Ana Moser e a Sra. Leriana Del Giudice Figueiredo. O Ministro ressaltou as alterações
importantes que aconteceram no Conselho Nacional do Esporte, sendo elas a inclusão de representação da Confederação Brasileira de
Desporto Universitário - CBDU / Confederação Brasileira de Desporto Escolar - CBDE e de representação da Sociedade Civil ligado ao
esporte, uma vez que a ideia era aumentar a pluralidade e diversidade de pensamentos dentro do conselho, para que assim cheguemos
a uma construção de política pública. Para a cadeira destinada a representante da Sociedade Civil ligado ao esporte, a titular foi
indicada pela organização Atletas pelo Brasil e a suplente pela Rede de Esporte pela Mudança Social. O Presidente do Conselho
prosseguiu com o primeiro item da pauta, passando a palavra à Presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, Dra. Tatiana
Mesquita Nunes. A Presidente TJD-AD iniciou expondo a todos a proposta do Tribunal em alterar o Código Brasileiro Antidopagem. A
Presidente prosseguiu apresentando como primeira proposta a necessidade de ampliar o número de procuradores do Tribunal, uma vez
que necessita de um oferecimento mais célere das denúncias. A segunda proposta seria a possibilidade de o Tribunal poder
regulamentar procedimentos complementares, que não estejam inseridos no Código Brasileiro Antidopagem - CBA, através de uma
autorização prevista no próprio CBA, podendo assim regular procedimentos administrativos do TJD-AD. Propôs, também, a alteração de
prazo em relação ao oferecimento das denúncias e a interposição de recursos, passando a ser um prazo comum de 5 (cinco) dias para
ambos, visando adequar o mesmo prazo para defesa e recurso, atribuindo maior eficiência e celeridade aos processos. Após as
exposições das alterações, a Secretária da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem - ABCD, Denise Cardoso de Gusmão Cunha,
ressaltou que as alterações foram discutidas em Sessão Administrativa do Pleno do TJD-AD, tendo tais medidas sido acordadas entre
todos os membros. Informou, também, que a ABCD entendeu que a proposta será bem produtiva. O conselheiro Sr. Lars Grael,
questionou sobre o funcionamento da defensoria dativa dos atletas, sendo informado pela Presidente do Tribunal, a qual também
acrescentou que atualmente estão cadastrados aproximadamente 30 (trinta) defensores dativos, atuantes desde o início do ano de
2018. Após as explanações o Presidente do Conselho colocou em votação as alterações, as quais foram aprovadas por unanimidade. O
Ministro do Esporte, Leandro Cruz, prosseguiu a reunião informando sobre a renúncia de dois Auditores do TJD-AD, o Dr. Luciano
Hostins e o Dr. Robson Luis, que foram indicados pelas Entidades de Administração do Desporto. Para os substituírem, as entidades
foram consultadas e, seguindo a Resolução CNE nº 47, de 10 de outubro de 2016, apresentou o currículo dos indicados aos presentes,
sendo eles: Dr. Bruno Barata Magalhães e o Dr. Alexandre Ferreira. Após a leitura dos currículos dos indicados, o Presidente do
Conselho passou a palavra para os demais conselheiros e para a presidente do Tribunal, para que fossem feitas suas considerações. A
presidente do Tribunal endossou a indicação do Dr. Bruno Barata, atual Procurador-Geral do TJD-AD. Com a palavra, o Sr. Bruno
Barata endossou a indicação do Sr. Alexandre Ferreira. Após deliberação do Conselho Nacional do Esporte, as indicações foram
aprovadas por unanimidade. Na sequência, em decorrência do Procurador-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem - TJDAD ser indicado e eleito para exercer o cargo de Auditor daquele Tribunal, ocorreu a vacância de seu cargo, o Presidente do Conselho
apresentou o currículo do novo Procurador-Geral do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem - TJD-AD, o Dr. Paulo Marcos Schmitt,
conforme o §5º - A da Resolução CNE n° Nº 52 de 2 de fevereiro de 2017. O Ministro passou para o segundo item da pauta. Com a
palavra a relatora Denise Cunha iniciou a apresentação informando que a Resolução CNE nº 54 necessita alteração, visando maior
clareza em relação aos procedimentos de certificação e credenciamento dos oficiais de controle de dopagem, tal como ajustes de
terminologias em diversos pontos do texto original. Após as explanações, o conselheiro Dr. Arialdo Boscolo parabenizou a Resolução,
uma vez que qualifica os procedimentos e aprimora alguns pontos. O conselheiro Dr. Walter Feldman, cumprimentou a sábia decisão
formulada pela Secretária, finalizando também com a aprovação da proposta. O Presidente levou a matéria para deliberação do
Conselho Nacional do Esporte, tendo sido aprovado por unanimidade. Dando sequência à reunião, o Ministro do Esporte apresentou o
próximo item da pauta, que é a Análise do Relatório de Prestação de Contas FENACLUBES: 2015 a 2017, e passou a palavra ao Sr.
Diego Ferreira Tonietti, Diretor da Secretaria de Alto Rendimento do Ministério do Esporte. O Sr. Diego iniciou apresentando o relatório
de aprovação das contas, o Relatório Técnico nº 0393419, nos termos do artigo nº 56, § 7º, da Lei 9.615/1998. O conselheiro Dr.
Humberto Panzetti, pediu a palavra e salientou a importância dos resultados concedidos ao movimento clubista do país no sentido de
capacitar a integração e inclusão dos clubes neste conselho, ressaltando a transparência dos documentos de liquidação, encaminhou e
aprovou a prestação de contas apresentada. O Conselheiro Dr. Antônio Hora Filho, seguiu dizendo que as despesas contraídas foram
inferiores às receitas, significando que a FENACLUBE não gastou todos os recursos públicos que foram recebidos no exercício, e
finalizou reforçando o pedido de aprovação de contas. Não havendo mais inscritos, o Presidente passou a matéria para deliberação do
Conselho Nacional do Esporte, nos termos apresentados pelo Relator. Sendo essa a matéria votada e aprovada por UNANIMIDADE. O
Ministro do Esporte solicitou uma pausa na pauta e a atenção de todos, convocando-os a participarem da campanha
#EsporteMaisForte, que será apresentada pelo Sr. Paulo Rossi, coordenador de comunicação no Ministério do Esporte. A ação é
direcionada ao Congresso Nacional em defesa de aumento do orçamento federal destinado ao esporte brasileiro, em reação a proposta
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orçamentária enviada pelo Governo Federal àquela Casa. Informou que a campanha se originou após agenda junto à organização
Atletas pelo Brasil, onde verificou-se a necessidade de organizar o esporte brasileiro em defesa do orçamento do esporte, em especial
na votação do orçamento geral da União este ano. Com a palavra o Sr. Paulo Rossi, que apresentou um protótipo da campanha
#EsporteMaisForte objetivando mobilizar recursos para o esporte, recompor o orçamento do Ministério do Esporte, para que o Ministério
cumpra sua missão e seus objetivos. Foram também citadas campanhas que tiveram impacto, como por exemplo o Esporte sem
Assédio e o Esporte pelo Brasil. O Sr. Paulo Rossi finalizou informando que a campanha é uma sugestão e um convite feito a todos os
conselheiros. O Ministro prosseguiu informando que entende que esse chamamento para a campanha deve ser feito pelo conselho e
que conta com o apoio e participação de todos. Registrou, também, a importância de alterar a Lei nº 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao
Esporte) no que diz respeito à capacidade contributiva das empresas no imposto de renda devido, aumentando de 1 para 3%. Portanto,
propôs aos conselheiros uma reunião com o Presidente da República para que edite uma Medida Provisória de alteração da Lei de
Incentivo ao Esporte. O conselheiro Dr. Rogério Sampaio pediu a palavra e reforçou o discurso do Ministro de que o conselho precisa se
unir para garantir recursos para o esporte e sugeriu maior atuação do Ministério da Educação nos projetos de desporto educacional,
onde foi informado pelo Ministro que já há uma agenda prevista junto ao Ministério da Educação para apresentação do projeto na área
do desporto escolar e universitário. Após debates entre os conselheiros foi aprovado por unanimidade a campanha #EsporteMaisForte.
Considerando a necessidade do Ministro se ausentar brevemente, o suplente do Ministro, Sr. Ângelo de Bortoli Filho deu
prosseguimento à pauta e solicitou ao Sr. Rodrigo Gouvêa, Chefe da Assessoria Especial de Projetos do Ministério do Esporte que
apresentasse o próximo item: Informe sobre o Plano Nacional de Desporto. Com a palavra o Sr. Rodrigo Gouvea descreveu os
encaminhamentos do PND após a aprovação por esse Colegiado em 16 de março de 2018, onde por ser um tema transversal, foi
encaminhado à Casa Civil, que posteriormente o encaminhará para o Ministério da Defesa e o Ministério da Educação. Com seu retorno
à reunião, o Presidente do Conselho passou para a próxima pauta, incluído por solicitação da Comissão Desportiva Militar do Brasil:
Informe sobre minuta de alteração da Lei nº 9.615/98 (Lei Pelé). Cedida a palavra ao conselheiro General Smicelato, representante da
CDMB, propôs alteração na Lei nº 9.615/98, para que seja incluído o desporto militar com finalidade de regularizar a sua existência,
considerando que atualmente não há previsão na legislação nacional. O General descreveu que as mudanças são, entre outros itens
mais específicos, a inclusão do Sistema Nacional do Desporto Militar e sua inclusão como um dos beneficiários de recursos do
Ministério do Esporte. O Ministro colocou o tema em discussão. O Conselheiro Sr. Lars Grael entendeu que a proposta apresentada é
uma forma de proteger e perpetuar o esporte militar no Brasil. O conselheiro Sr. Antonio Hora entendeu se tratar de uma minuta de
mudança de lei no Congresso Nacional, dessa forma pediu vista para analisar as solicitações de mudança. O Sr. Arialdo Boscolo
entendeu que o presente conselho não tem competência para solicitar a mudança. O Conselheiro Sr. Ivaldo Brandão fez o uso da
palavra para acrescentar que deve se corrigir a grafia no artigo 7º, VIII, da Lei nº 9.615/98, onde se lê pessoas portadoras de
deficiência, deve-se ler pessoas com deficiência. O Ministro Leandro Cruz propõe a inclusão da matéria como primeiro ponto de pauta
na próxima reunião, em 30 dias, sendo o conselheiro Sr. Antônio Hora Filho relator da matéria. O Ministro passa para assuntos gerais e
solicita ao conselho uma moção de pesar e solidariedade à cultura e ao patrimônio histórico pela perda irreparável para o povo
brasileiro, em razão do incêndio do Museu Nacional, propondo nota do conselho, aprovado por unanimidade. Estando o tema da pauta
esgotado, o Presidente do Conselho Nacional do Esporte encerrou a reunião e verificou com todos os conselheiros a possibilidade de
se realizar a próxima reunião na cidade de São Paulo, visando democratização entre todos os conselheiros, com aprovação de todos os
membros, ficou a próxima reunião marcada para ocorrer na cidade de São Paulo/SP, na sede do Comitê Paraolímpico Brasileiro, no dia
19 de outubro de 2018.
LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA
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