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Secretários e Gestores Estaduais de Esporte e Lazer; Arialdo Boscolo
- Representante dos Clubes Sociais; José Paulo Chaves Lino - Representante da Comissão Desportiva Militar do Brasil; Humberto
Aparecido Panzetti - Representante da Organização Nacional de Entidades Nacionais Dirigentes de Desporto; Ana Márcia Silva - Representante do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte; Bernard
Rajzman - Representante do Desporto Nacional; Eduardo Henrique
De Rose - Representante do Desporto Nacional; e Carlos Miguel
Aidar - Representante do Desporto Nacional. O Ministro Agnelo
Queiroz após dar as boas vindas a todos apresentou a pauta pretendida para a reunião aos Conselheiros presentes. Foram justificadas
as ausências dos Conselheiros: Márcio Rezende de Freitas, Rinaldo
José Martorelli, Rejane Penna Rodrigues, Jorge Steinhilber, José Carlos Brunoro e Fernando José Macieira Sarney, todos por motivo de
força maior. Acompanharam a reunião: a Diretora de Programa da
Secretaria Executiva, Maristela Gonçalves; a Coordenadora da Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, Marly Teresa Rangel Licassali; a Coordenadora-Geral da Conferência Nacional do Esporte, Gianna Lepre Perim e o Chefe da Assessoria de Comunicação
Social deste Ministério, Adeildo Bezerra. A Conselheira Ana Márcia
Silva propôs que fosse elaborado para a próxima reunião um cronograma anual de reuniões ordinárias, para melhor planejamento das
agendas dos membros do Conselho. O Ministro Agnelo concordou
em incluir como item para a pauta da próxima reunião do CNE. O
Ministro Agnelo Queiroz comunicou a todos a criação da Comissão
de Clubes Esportivos Sociais, presidida pelo Conselheiro Arialdo
Boscolo, Presidente da Confederação Brasileira de Clubes, por meio
da Portaria Ministerial número trinta e oito, de dois de abril de dois
mil e quatro. O Ministro informou haver solicitado dessa Comissão
soluções que promovam a retomada do crescimento dos clubes sociais
e incremento das atividades esportivas e, ainda, que o prazo da
Comissão será de quarenta e cinco dias. Com expectativa de resultados, portanto, antes da próxima reunião do CNE. Anunciou ainda
o Ministro do Esporte a constituição da Comissão de Futebol e
Marketing Esportivo, no último dia dois de abril, conforme a Portaria
número trinta e nove. Declarou que propôs estudos e ações estratégicas na área do Futebol e Marketing Esportivo com o intuito de
apresentar soluções e inovações para o setor. Lembrou que a Comissão será presidida pelo Conselheiro José Carlos Brunoro, conforme nomeação no ano de dois mil e três. Comunicou o Ministro
Agnelo que, atendendo ao Decreto Presidencial de dezoito de julho de
dois mil e três, no qual foi instituído o Comitê de Gestão das Ações
Governamentais para os décimo quintos Jogos Pan-americanos de
dois mil e sete, foi realizada a posse do Comitê e a primeira reunião
no dia trinta de março próximo passado. Enfatizou o Ministro que as
ações relativas aos Jogos Pan-americanos serão bastante articuladas
em nível governamental e que o Comitê Pan dois mil e sete deverá já
na próxima reunião apresentar um planejamento estratégico, contendo
as ações de todos os órgãos envolvidos. Deu ciência ao Conselho que
o Ministério do Esporte está articulando uma ação governamental,
que acontecerá durante os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Atenas, de treze de agosto a vinte e oito de setembro deste ano. Trata-se
da campanha Mais Brasil, envolvendo os trabalhos da Casa Brasil em
Atenas e ações promocionais com vistas a promover os Jogos Panamericanos de dois mil e sete. Para esta ação estão sendo parceiros do
Ministério do Esporte: o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, o Ministério das Relações Exteriores e a Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República. Mencionou o Ministro que, embora o tema
Conferência Nacional do Esporte fosse objeto de explanação ao longo
da reunião, ele gostaria de solicitar aos Conselheiros um maior empenho nos trabalhos do evento, visto que são delegados natos. Agradeceu aos que já organizaram reuniões com seus setores. Passando ao
primeiro tema da pauta, o Ministro enalteceu os trabalhos da Comissão de Combate ao Doping, presidida pelo Conselheiro Eduardo
Henrique De Rose. Ressaltou o fato que a Resolução a ser apresentada trará atualização de uma legislação que data de mil novecentos e oitenta e cinco. Salientou, ainda, o fato que permitirá
adequar a legislação brasileira ao Código Mundial Antidoping, da
Agência Mundial Antidoping, do qual o Brasil é signatário. Solicitou
que o Conselheiro Eduardo De Rose fizesse a apresentação da proposta de Resolução. O Doutor De Rose agradeceu a oportunidade de
participar deste trabalho e aproveitou para registrar seu agradecimento
aos membros da Comissão que junto com ele elaboraram a proposta
de Resolução em apresentação. Anunciou o Conselheiro De Rose o
lançamento da primeira estatística brasileira sobre doping, do ano de
dois mil e três. Sobre a proposta de Resolução disse estar estruturada
basicamente em três partes, a saber: conceituações e definições de
metodologias e substâncias, detalhamento dos procedimentos para o
controle do doping e procedimentos disciplinares. Lembrou o Doutor
De Rose que quanto aos procedimentos disciplinares, só foram inseridos aqueles que ainda não estavam previstos no Código Brasileiro
de Justiça Desportiva, aprovado na última reunião do CNE. Considerou o documento bastante completo e afiançou aos demais conselheiros que a proposta apresentada atende a todos os quesitos preceituados no Código Mundial Antidoping. Disse ainda o Conselheiro
De Rose que a Consultoria Jurídica do Ministério do Esporte faria
uma revisão e ajustes finais de natureza jurídica antes da publicação
da referida Resolução, mantendo inalterado o conteúdo técnico ali
apresentado. Feitas suas considerações, foi dada oportunidade para o
debate que transcorreu com normalidade, tendo sido respondidas tantas quantas foram as perguntas formuladas. A Conselheira Ana Márcia Silva questionou sobre a possibilidade de ser adiada a votação da
Resolução para uma próxima reunião do CNE, o que lhe daria tempo
hábil para estudar e levar a conhecimento de seus pares. O Ministro
Agnelo lembrou a Conselheira que por se tratar de uma Resolução do
Conselho Nacional do Esporte, havia maior facilidade de atualizações
do que se fosse matéria de Lei. Disse que, certamente, qualquer
contribuição ou experiência advinda da aplicação da norma poderia
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ser matéria de atualização da Resolução nas próximas reuniões do
Conselho. Lembrou, ainda, que a proximidade dos Jogos Olímpicos
de Atenas e as obrigações assumidas frente ao Código Mundial Antidoping eram os motivadores para se tentar uma aprovação ainda
nesta reunião. Levada à votação, a proposta recebeu aprovação por
todos os membros presentes à exceção da Conselheira Ana Márcia
Silva que se absteve de votar. O Ministro agradeceu a confiança
depositada nos trabalhos da Comissão de Combate ao Doping, parabenizou o Doutor De Rose pela condução dos trabalhos e resultados
alcançados em menos de um ano de trabalho. Passando ao próximo
tema da pauta, solicitou ao Secretário-Executivo do Ministério do
Esporte, Orlando Silva de Jesus Júnior que fizesse a apresentação
sobre a primeira Conferência Nacional do Esporte. O Secretário fez
uma explanação geral sobre o andamento dos trabalhos da Conferência, lembrando da proximidade da data de sua realização, dezessete a vinte de junho próximo. Agradeceu a participação de todos
os membros do CNE. O Secretário Nacional de Esporte de Alto
Rendimento, André Arantes, fez a apresentação do Planejamento Estratégico de Atuação no Esporte de Alto Rendimento, ressaltando que
a proposta apresentada era ainda um esboço para discussão e que
esperava contar com a contribuição de todos os segmentos representados no CNE. Informou o Secretário que a proposta já havia sido
discutida com os Comitês Olímpico e Paraolímpico, cujos presidentes
estavam ali presentes. Após a apresentação, o Conselheiro Humberto
Panzetti, representante da Organização Nacional de Entidades Nacionais Dirigentes de Desporto, de pronto garantiu o interesse daquela
instituição em participar. Também o Conselheiro Arialdo Boscolo
elogiou o projeto apresentado e solicitou que fosse realizada reunião
com a Confederação Brasileira de Clubes, para um melhor detalhamento das ações que poderiam ser adotadas em parceria com
aquele segmento. O Secretário Rodrigo Terra, representante do Fórum
Nacional de Secretários e Gestores Estaduais de Esporte e Lazer,
manifestou-se quanto à viabilidade de implantação do Plano apresentado frente à disponibilidade de recursos orçamentários em todas
as esferas de governo. O atleta Lars Grael, Secretário de Juventude,
Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, elogiou a iniciativa da
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento e lembrou que
em dois mil e dois, por ocasião da visita de dirigentes esportivos do
governo chinês a então Secretaria Nacional de Esporte, da qual ele
era titular, ouviu um precioso depoimento daqueles profissionais. Sobre o sucesso na administração da carreira dos atletas chineses, garantiram os visitantes que estava fundamentado na obrigatoriedade de
associar-se a carreira atlética a escolar, sedimentando uma perspectiva
de futuro aos atletas no período final de suas atividades esportivas. O
Secretário André Arantes agradeceu a contribuição de todos, garantindo que várias reuniões seriam marcadas com todos os segmentos ali presentes, de maneira a facilitar uma contribuição de todos
com a proposta que será levada à Conferência Nacional do Esporte
em junho. O Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro também
elogiou a reunião do Conselho, principalmente os resultados obtidos
pela Comissão de Combate ao Doping. Na oportunidade Vital Severino Neto aproveitou para comunicar a realização dos Jogos Paraolímpicos do Brasil de dois mil e quatro, de seis a onze de maio do
corrente e convidou a todos para comparecerem à cerimônia de abertura no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, em São Paulo, dia seis,
às dezesseis horas. O Ministro de Estado do Esporte e Presidente do
Conselho Nacional do Esporte agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às treze horas e quinze minutos.

Ministério do Meio Ambiente
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
PORTARIA N° 52, DE 12 DE MAIO DE 2004

<!ID88664-0>

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe conferem o art.24 do
Anexo I, da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto nº 4.756, de
20 de junho de 2003, e do art.85, item VI do Regimento Interno
aprovado pela Portaria/GM/MMA nº 230 de 14 de maio de 2002,
republicada no Diário Oficial da União do dia 21 de junho de 2002,
resolve:
Art.1º Alterar o Anexo I da Portaria nº 85, de 19 de julho de
2001, criando o Escritório Regional do IBAMA em Chapadinha/MA
e extinguindo o Escritório Regional de Barreirinhas/MA
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCUS LUIZ BARROSO BARROS
RETIFICAÇÃO
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Na Portaria nº 63, de 17 de outubro de 2000, publicada no
Diário Oficial da União de 18/10/2000, Seção 1, paginas 64, onde se
lê: "Art. 1º, a área de 4,750 ha (quatro hectares e setecentos e
cinqüenta ares)". Leia-se: "a área de 4.750 ha (quatro mil e setecentos
e cinqüenta hectares)".

Nº 91, quinta-feira, 13 de maio de 2004

