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Relatório Final

APRESENTAÇÃO

Com a curte/a (IC (JLIu UlU LI,cIhlC [cI1, () m.. tal (-()111  )l CI1 O1i(LI\ u

física e mentalmente, esta \sseml,kia recc )nhece a importância das práticas
desportivas para o estimulo de Cc mpetiçocs salutares, da socialização e do
respeito às regras caos advcrsarios. Não se pode desconhecer que a paixão
do OV0) brasileiro ) pelos esportes, principalmente pelo futebol, revigora nos
tO)rcedorCs a noção de Pátria e lhes p()ssil)illta extravasar as emoções e reno-
ar as energias 11ri1 a luta cotidiana. lnkliimente, o esporte profissional pas-

sa por um momento de crise em n(>sso) l.Sta(lo) e em todo o Brasil, com
fraco desempenho dos atletas, denúncias (lu co rrLlpçào e falta de incentivos
go )vernamentais.

Poder l egislaii\ cc mineiro , ciente de (lltC é preciso estar atento aos anseios
da populaçau e lutar ilo bem estar cia iodos os laveis, detectou essa crise e
procurou s( oluçoes para o pr chlema. I)cssa t crma, em 21 de agosto de 2001,
foi instituída nesta Casa, ,i lo I)cpurado Bcné Guedes, a Gomis-
São) 1-spccial (lO) 1 S( orle, com () intuito do: analisar as políticas dc incentivo a
clubes e atletas e oferecer sugestões para seu aperfciço )arnento.

Durante 12(1 (lias, os membros dessa Comissão trabalharam arduamen-
te, realizando estudos e análises para traçar um panorama das ações relacio-
nadas com o esporte nos âmbitos profissional, amador e educacional, (]UC

foram efetivadas no Fstado. ( )s trabalhos contaram com a participação de
segmentos direta ()ti in(liretan)entc ligados ao terna, foram registrados (lepoi-
mcntoS de vario >s representantes dos orgàos governamentais e da sociedade
civil e realizadas ohservaçks In loca. ;\ partir dos debates e das reflexões,
foram elaboradas pro postas visan(l( à construção de urna política perma-
nente para o desenvolvimento do esporte no 1 stado de Minas Gerais.



Relatório Final

PREFÁCIO

O esporte em Minas, objetivo maior

Ao TIOS decidirmos pula crcccao C ilfli)llflticio cia (fllissã() Especial
cio Esporte por esta Assembléia Legislativa, nos, deputados, pensávamos
em criar melhores Cl uicliçóes para a pratica das diversas modalidades espor-
tivas de (]UC os mineiros tanto gostam, nao Imp( )rtand( scrcm elas amadoras
ou prot1ssioiis. ( ) que de fato VIl >5 TC( )cupava, e ainda preocupa, é a falta
de estrutura hoje existente no amplo e complicado meio esportivo, além,
claro, da falta cie apoio e incentivo (10 governo para que OS esportes em
Minas Se (iCSCflVOlVliTI com a grandeza que os mineiroS merecem, de for-
ma cicie nossos atletas possam mostrar com(> São brilhantes nas disputas icie
travam com osatletas de outros 1 stados. Essa amhiçau de crescer sempre
esbarrou na falta do: uma legislatura cicie trouxesse iflccntiv >s a esporte
amador e profissional, pois os clubes mineiros se encontram cru situação
de penúria.

Ao analisarmos todos OS atigulos da tldlcstao, tivCmos certeza de cicie,
sem a colaboração e efetiva participaçà0 dos presicictes dos clubes de fute-
bol, da Federação de 1 sportes Amadores, de arbitros, assistentes, professo-
res dc educaçao física das ciniversidades de Minas Gerais, diretores da
AI)Ul( , jornalistas, cronistas esportivos e diversos outros segmentos liga-
dos ao esporte nas suas mais diversas modalidades, todo o esforço seria em
vão, não chegaríamos a lugar nenhum e o trabalho (Ia Comiss?u 1 (11) 1 sporte
cairia no vazio, nao teria raza de ser.

l :c,lizmen t e tivemos a participação dc todos, corri colab( raçóes impor-
tantes cicie nos possibilitaram chegara este Relatório Final, em cicie vários itens
foram esclarecidos, mostrados com total transparência, e sugestões foram

9
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CItl)( )li(ILS lmn, (ICI)iS CIU ()I( CI(htS cm j'ititICl, rr:17eren	11(i\i) llCI1t()
tC)S	 u alIcla.,11)Ifl(ltiJ5.

um agrRlcu1n1cuti cspccial	s c )n)anhcJr()s dcpiitadi )S que
participaram comigo disii (:omissa), poi s '1 nosso trabalho, Pl)tlC).

(1u(l(tiI rclatr. Ivair Nogucira, suuFc sinrcti'ar - de frma hrlliaiitc
— ÍIa çglni'. (IU'tC RehltOIfli 1.

	I)cJ\	()s t1LtIS	rt(lCCII))Cl1t( )S .1 ti )dI )S (LIC deram sua va!i isa
Çi ,laI)()rjc:tr) )1t:i ii SUi'CSSo) da ( .iimissio tpeeial d }-.sportc, uma rcali-
?aCti ) tulit d;ti.jucles quu aivam tureeni e lureIu a t.randcza dos csp rtes
cn .\lina.

	

\tclll - ti	.i	liii ti,

1)eptittdu Bcné Guedes - PDT/MG
Presidente &I;i ( ii11Is'.au Ispecial (II) kspnrte da

1 .coishitiv,i ilu 1-'-siado dc \iilLIs (ierais

1o
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PREFÁCIO

\i c(Cntruca( (i(tc 1cLLt III), Lfll( )\ 1(I(	IILtt1imkLtdc pJt (

5:1() lspecial (1<) I'.Sp()rte, procuramos levar Ciii Cl ilita 10(1<) o apre CII 1(1(1

que tivemos durante an( )S (lc CC Invivencla C(>EI] (1 5(11 )E C5)( )rtiv<) de Minas

( seja na condiçà< dc Prefeito de Betim, c< )m( ) Deputa(  t cCrct1
rio de 1 .stado de Esportes (199912000). Nossa meta, seguindo a ortentaçal
(li) Deputado Bené (hiedes, idealizador e Presidente da (,omissão, era fazer
um amplo diagnóstico cio setor, deixando a Assembléia 1 egisIativa, mais
uma vez, como a verdadeira porta-voz da sociedade mineira.

Nesse SCflti(h), Cnreil(ienl( sq cie o presente trai)alhl 1 cumpriu sua niissao.
Nas paginas seguintes, p0 )curanl( S reproduzir com fidelidade os dlcpotment( )s
Cl )lllId()S de C550i5 que fazem o esporte em Minas. \l utias cicias praticaram
o esporte e hoje atuam n< seu r de forma vo luntaria. ( )utras, profissionais

cia área, possuem bagagem suficiente para contribuir com esse trabalho de
maneira efetiva. Por isso, este Relatório Final da Comissão Especial cio ls-
porte tem muito valor. 1 'Je leva o carimbo da Assembléia Legislativa, mas foi
fcit 1)()I-  .Iuem faz esp< rte )r amo r, com l)t•( ) tissi( ,iiahsmo ) C CC )fliC )-

niiss( 1 SI ,cial.

)s depoimentos que ( )uvinios durante meses de trabalho revelaram
O ,tlt t:icliçoes 0<) setor: clubes de futebol vivend< a mingua devido ao
ama( )rlsmo) que insiste em reinar onde deveria prevalecer o profissionalismo;
aniach Ires dependendo (h) ri )cintc) de quem deveria ser profissional na
arte de distribuir as riquezas com igualdade: < P Idler Pulilicc >. Mais que isso,
texto CC ,nelusivo (1<) trabalho cia Comissão denuncia: nesse j( >g() em IUC lo-
cl cs deve riam ganhar, a 111:11< )Ei a está perden k

1
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).t t1CSI113 t( rm:i C1UC nOStta 1 (li 11(1 I(LI(lC (li) C'9)( )rrc C1fl .\l III5

1) 1 I t L  relatório deixa clan que lLI :tlteflLltivas para virar o jogo. 1- a prin-

cipal titica. ( nsratada nas enrrchnha'. e P )dcr Púhlico, a iniciativa privada,

irtitas e a s ,cle(ladc cm geral atuarem cm c1uipe, com verdaileir

espíriti esportivo. lI, para amparar essa áúámks.ucspwtcpmc6ada IS dc

Incentivo liscal, outro ponto aI)ord.tdo) neste relatorio.

SuRt() assUl), estam(* ci )ilViCt( >5 dc ( I 1IU \'suml ilia IvegAWA V a dc \ Ii
tias, j>oi iiitcrtiicdio de S('l.iS clejititados C (li) C' ) r ) i O educo da (;asa, cumpriu
1R>\ tifictile a tutela de (líSetur e plopi ir IS IflhloLiui IS (jilu (IS CidacLos minei
1 -) s têm o direito dc reivindicar num Setor au> importante como o (II) I.s
p Inc. jne deve cr prom vid com ' íuii ir dc ntugraçio social da nc ssu

gen e

Ivair Nogueira — PMDB/MG
Ri-tutor da ( .omis:ii 1 spccu.ul elO 1 sp irrc da

\sscuiiloli.ia I egslattva h 1 siati, dc \luivas

12
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1
FUNDAMENTOS

FÁTICOS

Na naciisiral abertura (li) Sei iitari() Internacional sobre ISl)Otte e iii
cIusi() Social, realizado recentemente pela ( )rganizaçào das Nações t i)t(las
para a hlucaçio, a ( :iéilcia e a ( ult iira - UNI SC( ) -, Jot-ge \X erthein con-
seguiu lançar uma semente de esperança tio triste CCtiaFio de violéncia e da
falta de perspectivas que a realidade social brasileira de nossos
dias, deni( )nstran(l() a imp()rtancia do esporte para a qualidade de vida dos
cidadà )S, taflt() fli 1 aspecto da etlucaç'ii> como do lazer.

Entendendo a educação COli() O Conjunto (los esforços reflexivos Coili

OS quais se ajuda a natureza para o desenvolvimento das faculdades físicas,
intelectuais e morais (1(1 ser humano, cm busca de sua felicidade pessoal e d
bem-estar coletivo, o povo grego alcançou um alto patamar, tendo atingido
inigualável grau de civilização e de cultura, deixando um legado que suscita
até hoje nossa admtraçao.

A e(lucaça() grega atribuía aos esportes uni valor moral, a missal) de
desenvolver, entre outras qualidades, a coragem, a honestidade, a lealdade e,
especialmente, o reconhecimento do direito dos outros.

A necessidade de atingirmos esses objetivos Parece impressi( inanletuen-
te atual - apesar da distância i tempo—, sendo inegável, hoje, a importaneia
do esporte e da ediicaçàu física coniocomo elementos essenciais do processo de
e(llICaça( ) e de (IcsClivolviii)CI)lo 1111111a110 e social.

13
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nu Inícu> l() SC(liI( ) \ l>\, ;t'c 1CtOI]i11t tud(> c) CFISIL .l() Superior inglês,
lii> ditas .\riic >1(1 (leU i(	(5j) )rtus Liii) lugar de (lusta(111e na e(lucaca( (1()s jovens.

rue> tnienda a lUe cs esporte,, especialmente ii tuichi >1,
tUS5CI1) iitili;los lias es cl;is Colilu turma de canalizar para os campos de
cc>niputicaci a encrula l uIc , de c ulra turma, os jovens poderiam desperdiçar

em i''lcx.,Condenavuis, Cc )IflO II \lei() tic, ilCoUl.

liii 2()()(), a 1. 'Nt N ( .( ) fez realizar no Brasil extensa Pesquisa que C,)111-

prc cv> u. ine(lut vc camentc, ue etlucaçic c, cultura, lazer e esporte Sc) 'S ins-
rfllmentc >5 mais cti('azeS cc >nrra a insercic de OVCIiS cm caSos de violência.

Realmente, e 1')( cr meU dci esporte ue se vislumbra a salvacic da

juventude. ( aja j >veni salvc p c iu representar ;i de uma tamília,

de cnde p( )durá vir a nascer unta vur(la(lelra redenção sc )cial .1> Pais.

.\ ( ara ltitcrii;icional da ldiicaçio Física e dos Desportos. proclama-

da pela (' 1 S( .( ) e quc passi iii a scr um dc cumentc de referência em
tc cdo o niuiit&lc c. (Ia especial -nfisu a tiiipc>i'tancia das atividades físicas e cl>
Csj)ortes I iai':l a toriiiaç 'io e o cleseitvc >15 liflento l cs valores humanos Itiii
claiiit,-tiiais, il)dis1'lCllS;i\'eis a>> j>lciic (1C5C11VC cliniciitci dos jvos '
(14) :Xi sua rt'lcs'.iitci:i LI)) 5)) LI iia(-tlticiç'ici, ilia ., laiiil)eiii jia it'.lr()XlIiLi-

(.ac tIas li() ('lllIi\' ) Li s cll(lll'ii(l;lcl_', cl>> i'cspuitc) reCÍl"d rl)e() e do

leU> cIili(-ci 11l,'FU() (la iitit.ii'i&ladt' e tI;i diigiiiciacic liuniana.

(cuiciccincl> c. pod( 54. .I-5('\('I'.0 (jIli .1 ilividade es ' rtiv a j')c)SSil)ilitt o

tc cri leimuiti> (c) CIrIicr, a U clui'aiicia iitúiva, a integração dc minorias, eu-
III>I, 1 cc es;l> 1 5> ci;iI

\ ( uiistiiuiiçio dc> 1 ',stidu de .\tinas ( c1als estabelece:

"( ) P( ,d(-1- Pulilicu ipc>lar:i e Incentivara o lazer, e o reconhecerá Como
$'( cl • i'fl;t ti>,, pic>ii )ÇIo social.-(art. 220

''( ) clireitc ) 'i saúde implica uni garantia de cc cnclicocs diurnas de rrahalh

iii> radia, alimentaç 'ic 1, transp rte, saneamento Ixísic( c, eduicaça cc Lizj.'' (art. 1

( :>mi efeti> c, cc lazer e Ilecessíri> 1 para tinta vida saudável. E, sem qual-

l( r dúvida, o isp> cite cc cnsul)stanula a f >rma mais acessível de lazer.

Pc >de-se assim cc niuluiir que a defesa do cspc rtc e, em especial do fute-

li> cl, 1 a defesa do dirciti c lo 1a7er	principalmente para as classes
i Ll1	1 .o 'Ii	Ic

14
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Rei rç tido eSSe idcario, C percuciclite () )eii5iflCfltO de Lá/aro (. de
( )iiveira:

— Grande parcela da intelectualidade brasileira considera o tutcbol - as-
sim como outras manifestações populares de fossa cultura - fator dc aliena-
ça( ) (h) n( )S5( ) povo, 1 uando, na realidade, representa um fator de identidade
nacional.

iiel)ol, introduzido cm 1894 no Brasil por Charles \iillcr, inicial-
iltetile praticado pela elite cm Clubes sofistica(h)s, t i Lradativamcntc tornan-
(lo-Se popular, hrmando-se Cofio esporte iiaCR)iill a partir dos anos 30,
(juarld( 1 Ci imeç( )ii a ser reconhcci(l( ) O O SCU vali )t no anibito mundial.

Divulgada a idéia de que ( ) tutch()l manipularia as massas Como flOVO
"ópu (h) )V( '', o estigma do futebol como) algo alienante foi re&)rçado
com a vitória do Brasil na Copa de 7() devido à sua utilização corno prOp-
ganda do governo da ditadura militar, que procurou associar a imagem do
futebol l do poder vigente.

Diante olisso, muitos detratores cIo futebol acreditam que o Brasil seria
melhor sem ele. Mas, na realidade, ( ) fito) de (liminar o.l País o carnaval, o
tu teto )l mi as testas ()pctlares não) no )S faria n icll ii )teS. Po )cicria, sim, fazer-no,,-

mais tristes.

1 ssa pretensa relação causa-efeito nào) existe. 1 lá poises muito pobres
que na() tCfi testas populares característica ,., e a grande maioria dos países
prósperos e desenvolvidos, além de co onsiclerar o lazer C( >moo elemento dc
relevante importância para a população, incentiva os esportes ou o esporte
nacional - eficaz instrumento de se cultivar o próprio espírito de nação.

Segundo o> ClassiC() estudo de Johan 1 luizinga analisado por Gilniar
\lasearenhas, o elemento lúdico é uma dimensão própria da existência hu-
irna, que acompanha o ser humano desde tempo os imemoriais. ( ) pendor
lúdico (h) 1)rasilelr( revela o traço mais caracrcnstic( da brasilidade, ojue a
alegria. Imporia reo>nhecer, entretanto, (IUC nau lia (111ak111Cr incompatibilida-
de entre alegria, otiii)isflio e eonscicncia política.

Sob a perspectiva psicológica, é fundamental que o indivíduo cultive
uma atividade de lazer, seja ela \( Atada para o aspecto o artístico OU para o
esp(ortivo). Quando o cidadão pratica um esporte ou vai a um espetáculo

15
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1,w(-e  pci> Seti i iiiic. leU> >hti suas energias e sua c iragem para

enfrentar as dificuldades (h) dia -a-dia. uma e, pic extravasa Suas ernoçics.

I.iii (1 I)rasileii( i cili meiai, ii hiiehi ii, especiainiente, C CrfloÇa ) cm esta-

ti>> puro.

Nt> eSi.idli 1, 1()di	auais. Numa si ciedade de tamanhas desiguakia-
'1 >C111 5 Ci >111> 1 a iii >ssa, a a iui.tia (111 e'>etLC Liii 1 CS( )rtivo nivela a todo s.

mdmci , o enfermeiro, o faxineiro, ti empresário, ii iperario, todos tornam-

se pess ijs sem dmstmrmçao si iciji, irniimi.idas por um ideal comum: ti ireer pelo

seu time. \à<> sknitic;i (Im . . terminadi ii j i uo, cada um não tenha conscièn-

cia de sima realidade tactual: akuns uniram em seus carriis importados e se

dirigem a suas casas ci iiit rtavuis, i tui ros saem em coletivos para seus harra-

ei is nas favelas.

1 nipi iria, p> irtanu . veri ficar que, se o furchi >1> u os cspcttcuios IV )P1,111-

 n10 tem	
r°> 1	

ii1ígicc > de i)iiiiUii'ar ()S pri>l>lenias cconornlco-sociams

i> Pais, (amfli)i-nL iiio [iii >raui esse ii vatiiii. .\> contrario, possibilitam uni

i liLi iiiiiIiii > ( le C.it;iisi_, iti& reil> i\:t cmii cada cidadão a força para

icii iii1tr Sti;i liii;i	ii iiii;imi:i.

inisicr o iiisidurar •umaLi iiic, ii:is uliiiu,is decatias, houve uma gmuide

tinst >imacai i ia vida das ciiI,idcs i)r:isilciras, comii unia urhanizaçui acelera-

tia (ti( alterou o hii:ir >uui:ii c poluici> dii esporte. com cnfasc para	ttiichol.

liii 1 ()S() i 1 ii.ind>> ii P.iís iiiiiiri i se ci nu> iveim com a perda do ( lampei>-

nato 'sltmntli:il dc 1 itithi ii. ii Um;isil tmmulia da sua populacão cm zonas

urbana ., 1 nu 1 > U, o País cc>niava com 5U , o de sua populaçã>> em ireas

urhinas. 1`1111 i) 1 — 0%, da pi ipiilacàri brasileira já vivia cm cidades. Nas

década ,' de 61) a .S() iii ' tive poriaiuu >. um movimento migratório sem prece

dentes para as grandes cidades brasileiras.

( i >nt irme > bem explanado pi ir li »n Pedri , \iartins em seu estud

si iciu,li,gmcc > si hre ética e espi inc. iii, ambiente o mpetitivo e indiferente tias

grandes eiiLRk- ti rcer 1 )<>i-  uni clube p;tss> ni a ser iiiiii das pi )tie:L5 p> ssihm

lm(i:i&ies de reaii,ae-ii i. Ir ai esiãdii > ii i i final de semana ti irni tu-se única alter-

n:ttia e ao mesiu> i tenipo uni ritual quase reiigii iso para muitos brasileiros

que mi iruim n< is iriti> is descri> is espirituais tiume si'> as cidades de cimento e

astali> i. 1 xcluith is das suas r;ii,'cs culrurais, (liii- se encontravam na zona rural.
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Os novos moradores urbanos passaram a proictar ILI )II\a() pelos scu clu-
bes o seu grande instrumento de IdCflfl(la(IC, ta() necessário fl() ambiente inôspit(
da cidade grande.

Ir outro lado, sol) o prisma da globalização, constata-se que as grandes
competições esportivas da atualidade constituem, indubitavelmente, um fc-
nonicii() mundial, podendo-se considerar que II CSpOtC C CoIfl1)oflCiltC fun-
damental da Ii lI )(IC1TI 1 ciade.

Nesse aspecto, ha UnI grail(lC aVaIlÇO ILI \iS:u 1 flIO(ICriRt do esporte,
inclusive no anihito legal, Como se verifica na própria 1 .ei Federal n 1).615,
de 1 - Lei Pek -, que normaliza 1) desp 101) esteaiiilo-se não no princi-

pio do (leveI, 111a5 sim no princípio (II) (llteit() iiiliiliiil e (II) direito social.

l -.ntende-se, com isso, que cumpre ao 1.stado criar todas as condições para a
pratica (ksportiva - formal, nao)-orn1al ou educacional - para atender a um
direito dos cidadaos.

Considerada, dessa maneira, a importancia do esporte, inevitável reco-
nhecer a responsabilidade do Legislativo mineiro em fazer-se presente, Com
todo II) seu esforço, em prol de uma política para o esporte il() Fstado, tanto

no ámhito do lazer coletivo quanto no aspecto) da educaçào> e da cidadania.
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2
CRIAÇÃO DA

COMISSÃO ESPECIAL

A rcllicrimento do I)cputado Bcné Guedes, aprovado cru 21 dc
agosto dc 2001, foi instituída a Comissão 1 spccial n 26, denominada
Comissão Especial do 1 sportc.

2.1 COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO

l( )ran designados como mcrnhr()s cicti\ os (Ia (:on)lss'u) Sl)cCiaI do
Y.sporte os Deputados Bcm. ( ; dcs, Maria ( )Iívia, Ivair Nogueira, l3ilac Pinto,
Jo Pinto Ribeiro e, Como suplentes, os 1)cputad )S Amilcar Martins, ;\ntnio
Andrade, Cristiano Canédo, Marcelo Gonçalves e Scbastiào Navarro Vicira.

m reuniio especial rcalizada no dia 12 de SCtCn)hr( ) de 2001, foi eleito
como Presidente da ( ;omissaO o Deputado Bené Guedes; como \'iccPrcsidcn
tc. a Deputada Maria ( )lívia; e designado Relator o Deputado Ivair Nogueira.

2.2 PRAZO DE FUNCIONAMENTO

Iniciando suas atividades em setembro de 2001, com prazo rcgimco
tal de 60 dIaS pura a conclusão dos trabalhos, foi aprovado, cm 24 de
outubro, requerimento de autoria do Presidente, 1)cpLitado Ucné Guedes,
prorrogando o f)ruIZO de funcimamcnto tia ( ;omisso por mais 30 dias.
Em 27 de novembro, o Plenário da Casa aprovou \cordo de Líderes,
autorizando a prorrogação do pi-azo de funcionamento por mais 30 dias,
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5cttl tjUU. cfl VISIL d ' I)I( )fllttflcfltf) da SCSSa) Legislativa ate (lia 2()
de dcicnihr dc 2 001 , 	ti a ( iniIsst a ci- conio tctm() dos Seus
ti1l).lIi1( "	tlii 22 uli tt\ eieir	(li	21)1)2.

2.3 MOTIVAÇÃO

.\	 da (	iiiissa	t(VC Cl() 11Uti\aÇï() })1.111-tl,1i

0 cumpriincnt( dc urna iil)j)( iltante 1niSSau d Poder Legislativo.

(11a1 seja. iel.ir e ci iitnhuiir para a cfcitiicia cada vez mais crescente

da atuaça( ) ( 111 P itie r Piti )i IC( '.

(	iit eteiti	a 1 inendi i ( instituiçit n" l(), de 1998, aitcrani.i	a
reuItca (h) (lo iii. ' (II (:io stitiCIu tia Ret I Liblica, imroiluziu

( Xi O rC 55 tflCI1tC .1 ç..j.jc.ii..ij.ciit CI tU') 1IFI) (1,> ,s ptli1CÍ1( )' tiorteatiores da admi-
iiistraçii ) 1'iiihiica.

Siniett,.iiid	)tI(IRi()SaS preIeçncs tiIitiis fti 1 uele )rII1UípiC>, exaradas
jutrisia' rinnii.is	oliio	;\le\.LTldre tie \l,irais.Adiisuii Dailari,

\Liiiiiiii tia Rouha França e I';ttiIo	\Iies, plc-sc aaiciutir	ue, ( , ;i-
l)el)(i() LI) Pudcr PuiiiIit	ttii<l,tr (ia(JuJII() tJltC C ftiii&lliUetitLI para a Coie)i

\Id1di. o) I IIiIILi I) io ) da eti(iUI1ClL (iIiii(-St p11;) ii tini maior (lo> Ist;ui	1

)IeStaÇa(L ti s ser IÇO OS i I ( Ih CO )S 'ocI;iis essenciais a iioicai,, visaiidi
ui ;i dc iio ns nichos ictais e murais pussívcis para a satisfaçiio du
heni eo>i-nuim.

I)true (liSSu, p;1;> e rnprinicnlo LII dis1 osicn constitucional fede-

t;ui, a eticienei;o da ;Içau ;itlniiiiistrativa dete ser ub)Ct() de cuntrole inter
n() de ea(ia	'der — i j io.iiiul, exeice tal tuoiieiu —, mas também du cuiltrule

lcgisiativ Realtese aiiid;i j iie a iv iii;iciu quanto i efjcineia da tina-
cat) adnuni'.ti;itivi iLiu pude reshringLr-w unicamente aio aspecto) i1uanhi-
(ativo, iiu:ii seja da co )iio)llllciuIa(ie. Iii iue se avaliar u aspecto qualitati-

elite se apresenta cm dut' dinieiisue indis'n ciaveis:

a) r;ici()t.ii(ia(ie e ohTnhlJacao no uso dos meios:

h) s;ttistaçu O om <)s resutiratio os da atividade administrativa pública.

Se e correr) atmtar que , priricfpR da cfickncia fortalece	chama-

	

co outro ole	z ' c'	o,:' oiC iu-';u)ioolo o, e mister reooniicccr Comi) (lurcitil
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Subjetivo do cidadão exigir (juc	diitiistraço atinja, de imediato, iv-
Sultad( )S satistatorios.

Compete, portanto, ao rcprescntante do ) no Podei- Legislativo
fazer-se não apenas voz - no sentido de alertar e procurar esclarecimentos
-, mas fazer-se tamhcm ação - tanto na pr )pi )Siçào de si >Iuçôcs legislativas
e na sugcstao de alternativas administrativas viáveis quanto na tiscalizaçao
do cumprimento das aÇões propostas.

Elá aindaque se possibilitar ao Parlamento ser lrinte fórum
de debates na busca da convergência das diversas correntes de idéias cm
prol do hei)) coletivo.

Assim, Sol) a Ótica de IIiC os princípios da administração pública são
Insi run)eiliaiS, exigindo p1 nideraçào, coneordancia prática e, especialmen-
te, aplicação tópica da sua função diretiva, a Comissão realizou estudos
análises, procurou traçar um panorama atual das ações efetivamente reali-
zadas relativamente ao esporte no hstado (nas vertentes do esporte protis-
si1 mal, do esporte amador, do esporte educacional e na relação entre es-
porte e cidadania), ouviu representantes de diversos segmento-, da socieda-
de civil e de órgàos governamentais, fez observações /11 lom, enfim, envidou
todos  os esforcos no sentido de colher is necessaru )s suhsidu iS para cum-

pri r sua missão.
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O ESPORTE PROFISSIONAL E O

ESPORTE AMADOR

lei ii	, dc 1	-- 1.1 . 1 lklc - cill)c!c(c (jile () (1ejX)1tU hiiilllF()
abrange praticas formais e nào-fOrmais.

'prátic, desportiva & )rmal sUheiitelRle siilmuss i as regras nacionais e
in(ernaCR)nais e a(1iehi5 eSt:il)elCCi(laS )ta Cada m()(lali(la(le esportiva e para
citki C( )n1)ctlçi( i, antccipad:iiiieni e previstas cm rcg lameutc ).\ prática

(IeSp( )itiVi não-formal caracl&-ri/a SU Xl:i liberdade lúdica, existindo apenas
para divertimento do ,, pari iCi1):iflteS, valCtl(l( e eStal)eleCicl() de C( )nilIlli

acordo. V o Caso ia IaiT)( )Sa

A citada lei estabelece ainda a diferenciação entre as diversas manifesta-
coes do desporto.

Quanto ao desporto de rendimento - a( j uele praticado corri a finalidade
de obter resultados e integrar pessoas e comunidades -, estabelece a norma
legal que ele pode ser organizado c praticado:

a) de modo profissional - caracterizado pela remuneração pactuada em
contrato formal de trabalho entre o atleta e a entidade dc prática esportiva;

b) de modo não-profissional, compreendendo:

• o desporto semipr( )fisslonal - com atletas entre 14 e 18 anos ele idade,
que, embora não tenham rcmuneraça() derivada ele contrato de tra-
halho, recebem inceiiti c i1iaienai;
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1) elCspuru() an)aclor - idniihcado pela liberdade ele priIic;i e
IflexIsteIlela tie i tlaie i ii e t ((Inda ele remuneracI() ((ti de iiteefl(IvuS tua

(eniais para atletas de qualquer ida(ie.

\eSSC f' (11(1), cunipre observar (1ue, edil ti )r,I 1 1,('i 11	 . (li: 1
lei Pele -, que ho j e regulamenta 1) desporto nacional, tenha rev)L:t(i() ex

pressalnente a Lei ii'' L6 72, de 1 - 1 .o /'.IC( 1 -, i)i:iflteve grande parte d Is

j )IuiIC1 I') iOS e (I(-tcrnunac()es el:it j tiela dl )rma. 1 SSC tatI ) leva-tu )S a perceber

e le aqueles aspectos. revisu s e t-eafirniados, são absolutamente pertinentes a

noSSa realidade desportiva.

1 SSC prCaIYIhlil() Se faz neeessani() no Sentido ele deixar expllett ) que a

(.oIlHsSao 1 special do lspotie da Assembléia 1 .ecislativa, a ptoeu1tr tracar

1) paliorama ela SitiI:IÇ:i() (1() 1 .sptrte CII) Minas, Corno lorma de ampliar seu

leque de teilci'to, buscou til )I(e:I1 SeIS trabalhi is levandi ) Cdi C InsieledlCull

todos 1)5 aspectos elti elCsp()i(() previstos iia leis federais e presentes na rea-

idade ninleira.

Sem aiiida elitrar no anibitit elo CS')l mie educieu mal, do esporte de

I )arttci l)aeic) e da 111c1 esportiva \ oltadl i cidadania - que mereceram

capitulo t pane -. cumpre enf itizai- que, 11(0 estudo (II) intrinclei( 1 problema
do esp )nte de rendimento, CspCCIaImeIIte fio que e( )ncerllo.. às verielues tio>

esp( )íte riri mfisstonai e do e s po rre aniadoi-, a ( a>miSsaI >, pesar de ter c olteen-
tiutlom esfc,rcos tia li115C:I (le alternativas pItI :1 grave sittoac:'() tio futebol p)_

fisstonal mineiro, procuioL 1) 1 )nru:ir aspectos relacionados com as eleiliais

ni oclai elatics eSpo ortivaS e iliesni' o com as mani teStaÇé(CS ni -f mrnl:Iis (III

1	- (ao saudiveis e iii pontantCs na vida do) mineiro.

3.1 O FUTEBOL PROFISSIONAL

esporte prohssionii. eni pinIcelar o (lInhol irooflsslollai, vive

uma crise sem precedentes no Brasil. ( ) futebol mIfleIi'o> iiio e exceção.

Po icuranelo a causas dessa crise - qlIC SC tCVCbi sob a forma de

1iic elesenlpeiil1( 0 dos, atletas e de inúmeras denuncias ele corrupeio —,
ohser a-se que elas se inserem nein cc miltextom muito mais amplo, qual

seja, uma crise maior que assola diversos setores cio País: uma crise ele

étIca e de valo ores.
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Por ISSO, mais urgentes se lazeni medidas para iiic, expurgados os
CIrOS e punidos os responsáveis, o esporte profissional Se fortaleça a fim
(te que a população tenha respeitado seu direito a espetáculos esportivos,
urna vez (1UC C (> esporte - em particular o futebol - a maior fonte de
lazer para muitos mineiros, especialmente na Grande Belo 1 lorizonte.

Outro aspecto importante a ser considerado é o fortalecimento dos
campeonatos. Como tão bem assinala Flávioo Raupp Fonseca, o torcedor
emgeral não gosta propriamente do jogo, gosta mesmo é da competiçac
)u seja, gosta mesmo é (te torcer para IUC seu time seja campeão e para

1 L1C OS adversários percam.

Assim, no momento em que a imprensa noticia a possibilidade de
extinguir-Se o campeonato mineiro, milito há que se batalhar para que
Isso não ocorra devido à sua importaneia social Ira nosso hs:ado.

3.1.1 DISCUSSÃO QUANTO À UTILIZAÇÃO DO MINEIRÃO (visita ao
Estádio Governador Magalhães Pinto)

1ina noticia, varias vezes repetida pela imprensa, fz com (IUC a ( oinissao
Especial do Esporte se debruçasse sobre o problema da utilizaçào do 1 .stadio
Governador Magalhàes Pinto - Nlineirà ,. Divulgou-se que os três maiores
clubes (te futebol profissional (li> Estado - Clube Atlético Mineiro, Crtizeir
Vsporte Chibe e América Futebol Clube - estariam impossibilitados de rcali-
zar jogos no Mincirao devido ás altas taxas cobradas pela ADUNIG e, cm
particular, devido as mas condiçôes do gramado, problema oriundo da utiliza-
ção do estádio para Sh ws.

Foi apresentado na Assembléia Le gislativa o Projeto (te Lei 1.696/
20D1, ainda em tramitação, cluc objetiva proibir a utilização do Mincirao
para fins flà( > diretamente relacionados com a prática (]os esportes, para

teria sido o) estádio projetado) e construído.

conceituado j( rnalista e escritor Roberto Drummond publico,
flOr outro lado, expressiva cronica com elogiosas referências ao trabalho
crlo o e competente da atual administração da A1)l\l(

Objetivando urna análise de perto da situação, a Comissão Especial
(10) 1 sporte fez Lima visita ao \lineirao. Os Deputados foram recebidos,
com fidalguia e p10 )hSSi( onalismo ) pci) Prcsn l(-ntc da \dministraçã ) de 1 Sti( tio )S
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do lsta(li (te Iin;i Guris - \L)IrIG -, Dr. tktio Anielo lodcnusi,
(l)j(ifllaflieflÉc (0111 o \SSessC)t J(it(tiCO da Autarquia. 1)r. Paulo
Sndel\on (	NJuiie',e ( t)iietoi (t(. lilira Istiiitura. IrigeIiIieir() Ricardo

(lesln(i1traral11 a niai ai oluta seriedade no trato do assunto
p úblico.

)s nteirantes da ( miss.i	1 1 .spt ' rre, embora na() sendo especta-
lista tu assuiit >. tieran) unia hservac'u iii loa) do gramado do es t á-
dio,	)defl(i( ) venticar Seu	)t11 esiad de coflservaci ).

) RCfl,(OS (. \ 1)1 :\I( ; ti,erani, quanto t nlatria, uma minuciosa
eXpltlaCaO.

l.selareeerani que, 1:1 há alguns anos, ii \íitieira() (Clii 51(1(1 palco de
cvenu is reli u Is' is,çi )neursi s e shovs. Para Cada evento, seio romada
medidas [)ttt a adaptação (ii (ri(lI() e rara a i o o do gramado ..\lai-
or j(leO-C(lpaÇa() tem a .\ 1)1 .\i( t111.111(lo da utilização do gramado para
a insrataua( dc pale ,, ti rres de m, irres dc iluminaça, montagem e
(it_St)i'uit:igeIit e, F riIiul l -atli1 e i1t c, iiian.it (ia lii)etlçi() de aporte de p

I)eiiionslraran) ii,iver (lispinivei no mercado diversos sistemas de
proteçao de graiu;ido, conto, por exemplo, o 1'4/w )'y./cm (o/i'rmlç/ir

o I:(/s).//"w.,., l i,, Mincil .:w e j a testados com SUCeSSo em (tiver
SOS estadus (II) iiitiiido, 1 SSCS SistemaS itti;lilt (iislrIl)uindo ullifomniemente
1 CarI.L :lj'iicldut 10 tr;intaiic, O (LiC evita t tiii(- t uem 11 1 )0 de (lano.

utili;td >s i:lililuiil aj)etcs le niania geotextil (Bidim) '-,oh a
teçao. de tornia a e lar que eventtl.iIs su j eiras" (cacos de vidro, metais,
(te.) tilti p:Lssellt 1	i teÇU e 11111 jaiit ii gramado.

( ) Diretor de lntra-I'.sirtitui -a da \I)1Y\IG tc q(IeStO (te eiiíatiiar
que a ( l li ( 5 11() de r >teç;i do ,.' griiiiad is pala shovs, cm termos tiCiii
Ci 15, CStI ilis Atitaniciltu res il\ l(LI. ( ) pr ihlema que ainda persi s te C (1 (10
calcli(Lírio do futebol, o que dificulta a reserva do esta(1Ic) para um ri IS

everiu 5•

1 ICI )U esclarecido tlii1l)em que as mii tinas veiculadas quanto ao im-
pedintenu de iisc do \t it1eiru i em viii (ide de po hlemas no graiiiad i.
mii) iiilCl' ) & l -2 l M I,1 trouxeram uma rel;ii equivoca de causa e efeito.

gramado d Mineir;'t teve realmente pr hlcmas - ji sanados. .'iías ni
1 lI em deu rrencia (his siu )Ws. l 1 ue uma praga na grama, o que exigiu
a contratação de especialist;is e iieniaiidi u algum tempo rara err;ulicaco

1	i( )l)lelil;t
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3.1.2 OUTROS ESCLARECIMENTOS DA ADEMG
\Ieiu (1,) "  o FL'I.l i1UtIhuI da \ Ilt:L do parlalilcll

tarcs ao \lineirio, os dirigentes da AL)i,\l( c )nlpareceram a di ersas
reuniões ordinárias da Comissão, trazendo informações e documentos,

(lcm( >nstra a transparéncJa de sua gestão.

1 .11) primeiro plano, foi esclarecido ejiic a ADU.NIG e unia autarquia
e, COnil) tal, nau recebe quaisquer recursos do leso )Uf() Estadual. NIa tem
a o oirigaçà o ele gerir as suas receitas e de cobrir o )S seus Custos.

1 sclareccu-se também (mc, tios termos da Lei n° 11.1 76, dc 1993, é
ol)rigaçt() da A1)1 1( ; promover e lflCeflti\ ir a utilização ele SUaS elepeii-

déncias para priticas esportivas, artísticas, culturais, religiosas e de lazer. Por-
tanto, é w) estrito cumprimento das eleterminaçoes legais que a
permite a promoção no \Iincirà() e no \íincirinlio daqueles diversos tipos
de eVeflt( )S.

(;orstituem receitas da ADl-\lG, tios termos da Lei n" 11.176, ele 1993,
a locação) ou arretidamento cic suas dependências, ele serviços e ele outras
rendas provenientes do seu patrimoilio, além ela renda de competições e
certames realizados.

As receitas do Mincirão são advindas ela cobrança de 1 0% da relida
bruta dos jogos (estando incluídas nesse percentual toelasas despesas, inciusi-
e com o Quadro Movei), além da vencia ele publicidade, do aluguel de

bares, elo estacionamento) e da Feira ele vcícuh )s. Mesmo assim, a manuten-
Ça> elo \lincirão, em vista da receita deficitária recebida nos jogos realizados
pci()s CIUbCS mineiros, absorve em média 36' eia receita do Mincirinho.

'' principais receitas elo \ lincirinho são advindas ele sho ws, jogos amado-
res, rcunioes de igrejas, eventos culturais, formaturas universitárias e hospedagem.

ADEMG - BALANÇO/2001
)s espe tetili s (l( ) \l ineiri ih represeoli >111 expressiva fonte etme ren-

da. \iiitlmenie, o \lineirinho encontra-se interditado pela Prefeitura
e pelo) Corpo de Bombeiros. Assim, a reccua da .\l)lIMG, em 2001,

po 
dcria ter sido> muito) mais significativa se o Ginasio já tivesse voltado

a funcionar normalmente.
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(uan	i illx.r;lciio ci	\Iinciriniiu.	Prc'idcntc da 'II1iNl(,. Dr.
IIavl() ,\Iicnci. csciarcccu (1IC 11l() 1 )1l\ ( ( ) ISa() UU irlper.1ncl.i d.i

ria ILI d(-s té c n icos da \ulariuit. ( ) (Juc veni	c(>rrend i c
t )c.ia a acu e preventiva, buscand c\ lar- se qualquer tipo de pr l)lema

cm tinia (asa cm çltic nunca lii iu eau idciitc. Rira um ginásio i dc c' Incrur' 1

e de cii1lent, cnstruid, por unia ciupresa tit mal ' ir credibilidade, Ci mi

ole primeira t 1 tialidade, 1 iiesi;lm) de aracitia de segurança gcrm

a idealiza0o de variiis ptij(ti ms. \ .\l)t M(	uni Inmaiit rodas as medi-
l.i exitadas, encnntiiiidii-sc cii) t;isu di. ei )ilClliSa(i IS ()l)ras tec1iieridas.

	

Presi&leiite esclareceu iearealiciltir,i ti	\lineirinliu esi.i pru
vl',ia l) i levereiri 1 de 2012.

Mediante p arra CII 'cunieniaç j o , tic ii cm ii prwad o que ii: vai-) .es ru-
((1)1(11>5 OLII S 5111 IWS, enclinuns iii uiiiçresas e i re ( as. etc., rcali'.:idi >5 11(1

\liiieiru 1. Si() liltilti> mais represcntatl\( ms ciii ternif,' z financeiro-, (tic
pri )pt!i i' eventi IS cspo)rrivm os, esrandi nieni	a 'tilisidiar ti furchi mi pri

511 miii!

lI	\ lLIOIi/.'	rtoifl.iolo	1	Lyu!T1R

VÇ ritio.i IC,	 iu	o recewt de ipeilas Um slii \\	111 (:iS*)	I'( i>

I.( )( Ix. I(R.\o1l. - equivaleu a reCeita dc 12 ]() .ç 1 (

(»iiiiti leI vih)r	i>liiidi	p&I;t •\l)l.\l(	pira a mC;ili7ieI() oIC CVCIO

rims lutei,, mtisiicus, ((iliStata--se (ti&' O 1) Iii('iieI	viiiit • (eI1)Iid(i Clii T'('I.iÇil

leIs o)i.iiIi)s	iiiieius CStítClii)s iii> Rrisii. '\m eiitanti>, para cabal entendi
luculo tia sistcflLílica (te COl)railca, e j)leciSo> ter em nuente (o pi•c mioluloli di
(ICS1iCSa do (.)uatir	\Hvei, cuja ei mntrataçiu) e iiuiprescindivel o realiza-
C '-1 () iii
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Im 2000, em 76 j(( ) S realizados no \ 1inCiri( , 51 jogos nao geraram
receita suficiente para cobrir as despesas com o Quadro Móvel. Em 20() 1
em 31 jogos realizados no Mincirio até 10/10/2001,1, 23 não geraram
receita suficiente para cobrir as despesas com o Quadro Móvel. ( )bscr-
ve- se que, nos outros 1 stados, toda a responsabilidade pelo Quadro .\li'vel
e dos clubes. Ou Seja, além da taxa paga ao estádio, os clubes ainda arcam
com as despesas do Quadro Movei.

Observe-se que, em 2000, dos 76 jogos realizados, apenas 4 obtive-
ram resultados finaiiceio is positivos, Com ingressos cobrados a R$5, () ( ), e
11, C()111 Iifc55 5 ('Ul)iI(Iii5	l

Quanto a noticiada nao-utilização do estádio ) pelos grandes clubes,
os dirigentes da AI)N\IG esclareceram j ue o problema foi contratual
no item concernente à publicidade — placas. Desde  gestão ) anterior, já
havia nego-ciaç5es com relação à questão das placas. ( ) impasse sempre
esteve cm saber quern teria o direito de utilizara publicidade tias placas,
se a \DI,MG ou se os clubes. (1 m o advento da Lei de Responsabilida-
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Fonte: 1 ),ulos (Xtraid IS (1)) I)IIIIIC( ) tC(. III tk'.pcs:t exercícir 2(fll.

de Ii'c:iI. ri prrihtenia a2r:1\rflic. 1 rici ititradi um cirnscns. a ituac;ir

.Ili.II.t.	ftIlrlrr	(Il)C	\lt.iir .1	rr	ir

DESPESAS DE PESSOAL DA ADEMG

l	 iii (1.1 trllia dc lI .. Ii)i ( IIIr	1111 i'.il dri	(r\jdrciII\r\-.

I(	1	..(I(X),UtI (Ih)IIIiIlilI) Cl1Ca1LI)S (IhI):lll1IIIs).

1 )ccsa ii ttiI (II h)Iha ($1' j)hi!tI))U1)t1) 11)iIlS;Il tios servidores lisinvios:
R S l.lhI.(I.

1 1C1it() (II) Sectcr:iri dc Ilsr;ulo dc Nspurtc'.. Dr.Sriio Bruno

>.C(_i1 ( tclho. tos S:iiarI()S da asscssoorla U (1.1 dircIOrii (LI \D1i'°I(1 (Stlo) tl)tLI
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Incute deSval rizadC), ,ciido os Cargos ocupados por pessoas idealistas,
(JUC Se tletiicini 1-)<)r  resp()nsal)i!ida(ie social eiii relaça<> l() esporte.

;\ AI)11\l( ; possui 126 servl(1()res, incluindo hancionarios estáveis
da própria AI)l1j\I( ; e tunci Inarios contratados pela \í( ;s. A área de
serviços C ISSUI 33 servidores e a arca de iflaflLiteiIÇa() COflta CC)ilI 21 pesso-
as para cuidar (1(1 Mineirao e do Mineirinho.

\lerece destaque o c(nvcni() assinado entre a Secretaria de Estado da
Justiça e de Direitos Humanos, por meio da AMAS, e a ADIíG, para
aproveitamento) da maodeohra de 10 menores infratores, que aprendem
uma prohssào ao trabalharem no setor de jardinagem, e de 25 albergados,
aproveitado )S no set( r de limpeza. De janciro) a setembro de 2001, foram
gastos RSI6.356,(}() com albergados e R58.526,58 com a AMAS. A ADEMU
contribui assim para que o Estado possa cumprir sua função no trabalho de
ICSS( )cLilizaçao) e integraÇa() dc cidadão marginalizado à sociedade.

)flientatkl() a (juC5(C ) salarial da AI)ll(;, O engenheiro> Gil César
Mo >reira de Ahrcu fez uma pertinenic crítica à cc )nirataça() de servidores para
a ADI .\1( ; pela M( S, (Icn)C ,ilstraiklc a iendeiicia de )S (](>is regimes o casi-
oiiireiTi distorçocs salariais internas. Ao iiicSiio> tCfllpo, enfatizou a sábia (IC-

CiSão) da atual a(iministraçao) Ci)1 P°' ilegiar a experiência, tinzendo> de volta
pessoas iitc, tiiir:iote ( j tiisc 33 anos, mantiveram o gramado do Minciràz).

3.1.3 MINEIRÃO: UFMG X ESTADO
( ) lrot. \lar( ROl)Ctt)> Ribeiro, rcprcsCi)t.CII(lo) () Reitor da E_ni-

versidade Federal (lo) l'.stado de Minas Gerais - 1 F\l( ; —; o Prof. Francis-
cc> César de Sá Barrem; o) Pr, )f, R( )nal(lC o Tadeu Pena; Pró-Reitor de Pla-
nejamento> da [lAl( ; e o Secretário de Estado de Esportes, Dr. Sérgio
Bruno Zech C)elho, fizeram observações quanto à situação do Estádio
Magalhães Pinto - \lincirao.

Ficou explicitado que o C( )ntrato) de comodamo firmado entre a UF.\IG
e o> Estado dc Minas Gerais, feito há mais de 40 anos, previa que a UI'>lG
cederia um terreno de 300 mil m, onde o F.stado construiria o estádio. Em
contrapartida, o Estado construiria o Centro Esportivo Universitário — CËU.

Passados 40 anos do contrato original (fevereiro de 2000), nenhuma
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d.t' .lm cTcãcs parece r.t/.( avcl.aL ntcrsuiadc indenizar	l-.srad pci
c.UC g;lStu na cc )nstruç u tic cstaclrc.) ou ei custruir uni outri estadji tut
IflU'.iflí) )U?tC (til ?crrenc (it)	por 1l;L conta.

para sede do (entrcc ljlrtivc>	cus ersirricc -
chile 1965 e lY), a	 para o 1 .stad do doeumcntcc íi crnlal di-

t . titulação elo telteili c ficou 't>tictiei ctlRla apenas a eccnlpiel)tetht;lçacc
de pequenas c hras, n;ic excluída a liiitesc de lneicnizaço financeira d( .s

itens restantes:

- a sede administrativa clic ( Et.

- (h ,js vesti5ri cs tia arca ele ténis;

- duas quadras ele (cli Is;

- uma piscina dc 25 iii; e

	

- 1 parte de	hisagisciu ) C( cmplcmentar itictilado.

1 .nihora j uiakuct dceisao relativa a patrinicnicc da Lniversid:ccic (e-

nua que ser aprccs ada pelo ( inselho 1. niversttirio, a posico da atual

reitoria da tL\l( e. lúcida e ohctiva no sentulcc de querer acertar a
SI? içic unia Vez (lefeilsi cres tia iticia de- jite- a Lniversidade tiuve
cottectitr:ir-se em Pttiu711 . (ohliieCtiYietitcc p° Incho da pesquisat. dittin
tii li per tilcu) (lo)	 de i.radiiaçao,	-tracIiitç;icc e eXtctiS:Lo.

P,>1 - outro lidcc o 1 staelc ele Minas Gerais, fl ci itiit.i'iiieciicc ela SCCIC

titia dc l-:stadc ik 1 .spc crtc' ( Cc iitaiidci ei m i enipenlic >a1 do atual
ceretaru i de I-staelc c de ispo crtes. continua em rresso de ncgci:içi

com a tnisersidjtic Federai. ttjtatielc, I)ccuIC s aeer(c cs para que se resois a
ici;Ll e dchnitivameiue () PIi telitIvo 1 pSSC e propriedade elo
terreno> elo \litieirio,, plititira nicelida para cine se n s satii estudar fct-
tias alternativas e incidernas de gestio ou :cdtnircistracao elo estadio.

Quanto a prprieoitde elo terreno do Nlineirinho, a quesiac e icem
liLhIs complexa. No caso c do \liiicirtcc, a., cx1utieias ici:ci' hwani
cumpridas. Houve uni acordo cc c-asstnaelc pelo Presidenre da Repúlilica

peir c ex-Deputado> Gil ( esar .\h creira de ,\hreti, enr5o cnuenhciro c res-
P >(ls;1\el pela oclwi (cw.csircc c cm elite cc engenheiro l-.ici ido \lelielcs ( eh j -

Iii.lr;iiS era executor ole plinuianiento e cchr:cs tia 1 nl\ ersidacle) . \ as.in:c

do l'icsidciite eia Republica c inipreseitidis cl, unia Vez que a ahena
Ç1( ) de jLltrihi)o)til( ) puhlto c federal csr5 ai -cia	Presiekncia, cicie faz puhli
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cai- um decrch autoriiativo, devidamente justificado, liberando o
patrini( . >nio para a transaçao. Ulin relação ao Mincirinho, há uma série de
irregularidades legais rio contrato firmado Assim, é imprescindível a
soluço do processo )uri(lic() do caso. As Secretarias de 1 stad(> de :\dmi-
nistraçà() e de 1.sportes e a L 1`.\1(; eSta() trabalhando conjuntamente
para que possam ser cntahuladas negociações.

3.1.4 CONTRIBUIÇÃO DOS CONVIDADOS NA BUSCA DE ALTERNATIVAS
PARA ADMINISTRAÇÃO E FORMAS DE GESTÃO DO MINEIRÃO

V C(llseflso) (IUC d(ws aspcct( relevantes prcci.in 'et levidOs Clfl (011-

Si(leraçào, ao) SC iniciar qualquer estudo acerca (Ia (ltflIflistiaÇao) do
Minei ra( o:

• :1	 lo) pattlfl1o)FIio) 1) liI) IIC () estadual;

• O) (111)11)) (II '0C1e(I1(le (IL (lel)11cr Coili O) ( i()\Cii1)	j) )sSihlli(hI(lC	V!l\'CiS.

a) EX-SECRETARIO DE ESTADO DE ESPORTES
DEPUTADO IVAIR NOGUEIRA

Ihl	011 \ 'II	po 111	,lCIi_l)J cit1id	. o ni .	iltoico	lc L
o debate, este Relator, quando na condição de Secretário de Esportes, solici-
tou A()5 mli) ores clubes do Esta(h) a formalização dc uma proposta de gestão
participativa administraçào conjunta Estado/Clubes) do Mincirào. ;\ pro

sta f	nniIi,iilo e eiicoiiuinhada ao (;ocrmidor Itamar Franco.

b) SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES,
DR. SÉRGIO BRUNO ZECH COELHO
;\j)os l>rilio.iiotc j>r oilUllCi LïIL1Ito) ciii (l(IC discorreu com muita

prle(Ia(le sol)te a iniptoitinCia do esporte no Brasil e no mundo, bem
o nu sobre a P° liiica adotada pela Secretaria no momento,	atual Se-

cretário o de 1 spo rtes apresentou sua alternativa para o Fsta(lio) Muigalhàes
Pinto: a tcrcclri/açao) do Complexo Mincirao e Mincirinho.

1stado investiu uma fortuna para Construir o referido complexo,
que é um dos melhores (1<) mundo. \o entanto, diante do> ideario de que
o kstado tem que cuidar com prioridade das difíceis questões da área
social,  devcndo deixar o gcrenclamcnt() do campo de futebol e (10 gina-
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SI()	(	5(14 )í fll\ I(IU	1	cClc_lIlII (IC F.51)),ttCS estuda l 1()SSli)Illdade
(li )jllU a I(l11IIlSlltÇt() dl)) (4 ) I11 lleX( 5C1 tercei i'.atla por peru)(() deter-
n1lnie14,. Na (lis ussà 4 (h,	11 )IIVC ate Contatos prel mi	es com
a 1 liçao 4 ( ;úiI Vargas, uc tuni uru departamento especializa(1) cm
tutcli	coii}iccido C4)lii)) (4 Il)li' c;ii)icita&l o (li> Pais tio, iSSUfltO.

Rct rçandque o Minuirão u o \lincirinlio SL() patrirnonios 1)lih11-
COS, nu oletid Sci• (TdldOs SUrti tini processo transparente de hcitacào,
rcss:dt ou o Secrcraru o dc l.po rtcs dldiU inúmeros investidores já ddinciam
seu interesse.

1 .sclareceu t;tnihni uc í ii cncanuinuiada à Secretaria de Esta( 	da
la,cnda c à Pro)cura(lori,i ( cr.iI do tstado, paraestudo, a alternativa
pri oro osta pelo	clubes de UtCI o!, qual seja, que o COtliplexo O \hncirào/
\ lineirinlio seja admiiustrad 1-><)r  urna empresa, a ser criada e integrada

(II ilo-,

c) DEPUTADO ESTADUAL JOÃO PAULO
ilooOIo	l)poIoJ	l°:ouloo ol(t(100lcu a	I'O\aC	do P1. 1.1)21

2000, dc sua autoria, lliC oobjc_iiv:o ceder o lstadlio Governador \laga-
Iliàes l'iiotoo - \liilciià - e (011 suo Jornalista Fcli1ie Flenrioot
1)rumnioiid - Tioiciiinloo - ao Governo> Icoleral para anlortizaça() da

conta grálica coou a 1 nIao) clii stibsiiiuiçào	(.ompanhia de ;\rnia
•/ ( flS e oolos do 1 siRlo dc .\loiios (	- (.\1\I(; -e às Centrais dc
\b:ostioiitoito dc \liiio	(;cr;ois - UVAS \.

d) CONSTRUTOR DO MINEIRÃO, EX-DEPUTADO E ENGENHEIRO GIL
CÉSAR MOREIRA DE ABREU

1 ro C\FC-i\ .0 por copoc. (liLrenheiro) Gil ( .o.sor \íorctra k \hrcoo -

baluarte (h) cspo rtc mineiro o - rckmbrou a liistoii da Co onsrn.ICa( i d \lineirh
.iprcciitanclo sua ahali,.idi ()plililo técnica, uma vCz que porticlp t0
dlcstacadaIncnte d gnip o dc cni.enhctr os ((ic ti ji' sto pr ictou as estruturas do
\lineiri o, coniocomo t.inulciu C onstruioi mais cinc estodio s em Joào Pessoa, Cam-

pina ( iaiidc, UcresliLi, Si 1 .ui e 1 herLindia, este inaugurado cm 19 82.

liii toolios o casos citados, c'oc grupo, além de issiomir o

coc0i(itonLTit(o riotal (lo	,hr.1 (loIç ii r	ojeto. ic iiipanhoiiiooii	e Ole a
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entrega final da construção -, foi responsavct pela organização do Órgão

cl uc viria a administrar aqueles cstadi( s.

Portanto,	1e a (;omisSã() ouvir a voz de UflíI P' ai CXCflCfltC e sensata.

( ) engenheiro Gil César Moreira de Abreu afirmou entender como

fundamental, para a administração do Mineirào, a parceria com OS clu-

e UI)1 l)On) cntendirnent<> com a 1. 'niversidade.

(»ilnto a uiilizaçào do £'sliiieirào, teceu comentários ICCOiCOS SOJ)1C

c\pericncias bem-sucedidas na Europa (te iiiiliiaçào do gramado de está-

dios para eventos não-esportivos, ressaltando que a área da Pampulha foi

ocupada com a finalidade deate nder a(> l, mas tani1)eln COfli fina-

lidade múltipla. Ac rescentou acreditar, inclusive, na recuperação de ati-

\idUk fl:iUIi(:IS na 1 a(oa da Pamptithi.

e) REPRESENTANTES DE CLUBES DE FUTEBOL
( ) representante do :\mcrica lutebol ( iube, \lexindrc lana, relatou

(] (ie foi aventada a f )rmaçào de urna c( )missà() para estudo quanto à criação

de urna empresa para administrar o Miiicirao. ( ) Presidente do América,

Delson l'olcntino, tornou cnta() a frente do projeto, tendo sido idealizada

a c- riaçà da empresa Gol Minas, com ptFtiCi)aÇã( ) dos três maiores clubes

(li) lst i(lC ).

À t(lia seria de que a empresa, privada, gerida por uma equipe espe-

cializada em adrninistraçao de instituiç('les esportivas, teria em seu conse-

lho consultivo um meml)r() de cada clube.

)hservando que há diversos aspectos jurídicos que envolvem a ques-

tà(>, especialmente no que concerne à imprescindível licitação, ressalta

que a proposta em si já é um avanço, pois caracteriza a busca concreta de

unia solução para a administração) tio M itielrão.

f) EX-DEPUTADO, PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES,
REPRESENTANTE DA AMCE E DA AMIRT, DIRCEU PEREIRA DE
ARA ÚJ O

reprceItt.tntu il.I \ssociac.o .\linetra de ( roiilsti	1'portios -

1. - e da Àssociaçào Mineira de Radi e lclevtsào - \M 1R1 - fez
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ir ere antedeclarando que is entidades pie represen-
r.t sa	contraria . F) ri \ .Iii/,tÇ o do \lincir:in.

Segundo Dirci-ti lkriia. a pri\ ti ç:i r, em 1ec' rrrencia da fluces'i

lia lieitacao pública, poderia sujeitar Minas ( ;eraisae nircgar o est;ulio a
eiiipicsírios de ro Ruiu r, de Porto Alee,i-c, ou seja, a uma entidade de
)uir( I;Stlil(), ( ( 1lU Ceiiat)iiiitt iiil() seria 1),>III para O desporto Iiiineir(

1 .scLireceu inicialmente tiuc a ANW' V. éau nuidade responsiveI puti

cm )nlsta esp )rtivn , tmanuul de sua condição di- trabalho, de sua legali&Ia-
de ti( ) estadin >. de seu l)etli-estar fisic n, e iuuie a \ \l 1 RI é a entidade mes-
p n ii':i'el pelos 55( )ClRl(	e pelas emissores, detendendo s interesses (In
eli1)iesaii )S em lelmi )S de ilansmissa() e espaços 1ituhIieitirios,

l .iihiitanclo pie. (l1urtnie 28 anoS, o esiadio foi multo bem (liriIRl(
II Ct( niiistas CS( )rtivos e eitandr dtvers is ex dirigentes, esclareceu iiue

1 V\1(.1`, Seria Can(li(ltia a uni eomo(lar() - a(1il entendido como conees-
si d um , p4 >i- se tratar de patrirninio público.

l)etendeu a Ileia de unia parceria adiiiiiiktrativa 011 gesi:to
plIticIpativa com (-nhi(la(les ch i e a (IlIlgiraili \lineiri, de fornia
s;tiisi:iic>ría. Para ele, essa seria a soluç:ii ideal p:1 nua admiriisrraç:io tu

Miiieii-:in porcuc o 1 si;ul teria frente uli \l )l ,u( ; honi-iis pie enleil-
dum l esporte, repru s unlanles de duas eriritiades que trabalham de ni;ii
dadas - \\LCI-: e \ \! 1 RI - a cnudade di> cronista ia do empresário da
ti )nuuiiiCiCaO,

inflio ex-dii-ic,ente l,u \l)l	I(.	depoinuenri, piailto 1 Li(i--
li/içm	(li) c-stadim	raIa mflhilcS i\eiitm,s que ii() ii luliel)L>l, (IS i j utais Ieii;iiti
ici miriceido ciii sumi gesto sem el lIalclu t er ircoll\eriieute	11L1e iiao ela
Puriltitidi a utili'ic	di uiimado, considerado sagrado.

Ressaltando a c mnipet-r1ela do engenheim Ricard Raso, hoje 1 )ire

ti ir de Infra-Estrutura  da ;\ 1)1 l( . deelan m tlescc nnheecr a existência de
alui pr Iteçai 1 rerinierir e cõ "y para gramadi , irgunienrandi c i ue irem
o \laruicaii, nem o Mi a(uiu)! e nem tu Ric;ieuiihii ti/efli írequeritenieurie

e S F)eitculos cm seus urtnuados \ soliiçio ser- ia o apriveilamenhn di
iltrieir;u, pai-a os e\(uiios sem uutlizaçio do gramado.
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g) CRONISTA ESPORTIVO FRANCISCO MAIA

ititatitou ii reii(uita(1(i et(ttHIa (111(1) .\Iti,t (UC (1 lineirao eic\c

tornar-se tinia arena fliuItluS( ), flui) 1R)clCiki() ficar restrito apenas a fute-
bol, uma vez cicie só o espetáculo do futebol é incapaz de sustentar as
necessidades ele manutenção cio estádio.

Quanto à tese de que outros eventos poderiam danificar o gramado
do estádio, argumentou que já há tecnologia para preservação de IOOYo
do gramado, dando seu testeniunlio em relação à Copa da França, em
1998, quando, na antevéspera do jogo Brasil x Chile, pelas quartas de
final cia Copa do i'\lundo, no Parque dos Príncipes, em Paris, realizou-se
o show do Rui, com a apresentação de 12 bandas, entre elas duas bandas
mineiras: Skank e S Contrariar. ;\ proteçai) foi perfeita, sendo que,
cinco citas depois, Brasil e 0111c jogaram iiigramado sem qualquer pro-
l)iCifla. Relembrou ainda CIcie, tios 1 .5tíl(i( )5 Unidos, em 1994, rfliiIUtOS ati-
res do jogo Brasil x Rússia, na abertura cia Copa cio Mundo, em São Fran-
cisco, no) estádio de Standf ird, li( uive um sh )W nO) gramado para 80 mil
pessoas. Além disso, ocorrera lá, dez dias antes, uma formatura. E no dia
da decisão, pouco antes do J ogo Brasil x Itália, foi montado no gramado
um palco para um sii 1W com \Vuncv 1 lo nlsron.

Dando ri is exemplo s de expcneticias heni-suceelidas sem prejuí-
zo para o gramado, citou a realização do show do l'2 no \lorumhm e o
show ele Fiank Sinatra no \laracanà, utilizando-se o gramado. Final-
mente, relembrou que o estádio ele Saint Dennis, na França, maior tem-
pio elo futebol mundial no Irlonteilto, tem sido palco ele eventos de toda
ordem, além elo femichol. Recentemente, lá foi realizado um evento ele
"autocross'', com 1 (tU de preserv:içào do gramado.

Com relação a privatizaçào, terceirizaçao, comodato ou concessào
ele uso, opinou o cronista no sentido de que o) ?oíineirao deve passar por
um processo moderno ele administração. lundanientou sua posição, dan-
do o exemplo ela bem-sucedida experiência ele comodato feita pelo Amé-
rica 1litCl)Ol Clube para administração cio Estadio do independência,
mas concordou com o alerta do Prefeito Dirceu Pereira quanto à neces-
sidade ele cuidados para inipeeiir que aaeiministraçào elo maior e melhor
espaço cio esporte minciro caia em mãos que não sejam as ideais.
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3.1.5 MODERNIZAÇÃO DO MINEIRÃO
( ) \lineirai ciiiicehtdi 11.1 1Iuc.1d.E tli_ (a), neecssta, evidentemente,

de ihr.i para a SIIL (inservac.0 1 e mi )(Iernizacao, Cfl t kdand) aeies Vi ii-

tIiLIS para atnïwnh() dc set.uraflça, manutenca() física do estadio, confor-

to  (Ii) t incidi ir 1 , . ittiahi.iit' de	nstal.icies e de sistemas.

3.1.6 O CAMPEONATO MINEIRO DE FUTEBOL
1 'tesidnt da (a uIfllss:t , 1 sieeial d 1	irre. Deputadu 1enc ( uedes.

t/	urtinte	l)i11ll)Cl1IflCl1tu 1	i Jflhil.tI a d'.cussa() quanto a bu s ca de
Alternativa ., para ii e i'ijiettaU nunelnu i, enLitizanelu,	a.11-LIa.11-LI regionalização u
p denia revitalizar u espu unte em niultu is cluhes d(> interior e cm diversas
cidades de tiadicai ) do futebu )l luuliciru,.

\hnas ( eriis pu )ssui lus nieUiu ires esUídiu,s de futchol do País em
clacle e capacidade: helu) 1 Ioni.0 mie - \Iiiieiri u e !neIcpcndncia -. (J)erlandla,
\ariiih:i, 1 heralia, Pouso ;\legrejui de lora, Ipatinia. Sete Lagoas, Poços
de: ( ikl:is, (	ei l:teliit \';iI:ul:ires. entre min-os.

1.111 (uluIr.Is (jiu ucas. cidades comi) 'Icufilo ( )tcmi, Sete Lagoas. 1 .cu)1X)l(lilla

e r:illtas outras exili'sSi\ IS u.& i tii pcs (IU fiiieliuit. R)rtan(o, se o pIii

hletita nau esta tu is esiadiu is, ha que se reativar iis campeonatos COFflo íoniiia

de ressurgireni os iraIhIes itilies do iIlieriiur.

ti) IX(I1ij')Ii	liii lllaI(:tilie	1 IieiIaiiulia, ( l iii' cOfltI Cofli	lttit1teli)S
1 -li iIt1'si( uIil\ lis, ;ilem dii I'tii j ue	tlii;t, i j iti tili) cerca ele nove campos de
tiiteliuul. \a 1 11'IiIlle. nau um um mïie ele tettehuul piotissional compe1iii ii.

3.1.6.1 CONTRIBUIÇÃO DO SINDBOL
( ) Pnuul. \luinciuu \llclIluae	Lm nome dii Sineljcato dos Treina

dures 'lecitucus Prep.urauloie» 1 tsueuus de Futebol dii Estado de Nli-

nas (ferais - SI N 1)U( )l . -, t ri mxc à eonstder;tcau da Comissão as Se-

guintes pru p ustas:

a) Regu :ili'.açiu do eatiipeonati u minciru : (e1 eiadro a seguir)

1 nicialmente, lia cria uma fase de classi Ite cão negiu mal. Duvidindu ,

se ii l.stadu i ei)) 1 leLlu)eS, :15 elispiit:is iteuirreni;ltfl Sifl)ultaneamcnte,
entre iulluu e tIe,e;itlinuu 111w a cl:issituço de ditas ec l uipes C111 eacl:u
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chave, para a disputa final no ano seguinte. Nessa primeira fase, Atlético,
( ;tLt/.CltO, América e o Ca1npCt() do interior nto participariam. Na se-
gunda fase, fl() início (li) ano Seguinte, os classificados disputariam ( títu-
lo, Com1)etind() também com OS quatro CILII)CS Citl(lOS.

h) Retorno da Taça Minas Gerais.
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C) ( riacii dc diversas C( )nlpetlçôcs pela Fcdeiaçu \iincira de Ulite-
às equipes aahcftLira de oportunidades aatletas e a

ti itlad ires durante lodo () aii(

(i) ( :ampconat() (2iii pontos C( CrridC (5.

C) (;anlpeonato lUIS liioi(ICS da Copa do Mund.

( ) cruuist:I l'rancisco 'laia, 1 escute	clhniaC,, ( jiiihu li\,r:i\ci-
nientcarcgiiiali'.aco (1(1 Caiu	ona(C ) Ii)iileiro), (1I.ie teria liii) Custo l)etTl

lucho )t C f)( )Ssii )iI (avia a partiCipaçi( ) ic nu uil is clubes de CicladCS (1() interior.

3.2 A QUESTÃO DA ARBITRAGEM
(a C mI)arcceranl o rctItiii( da ( omiss10 I.s i)ecial (k) I- spOtic tieStilUl

(ii l tliscussio 1 (lOS aspecto iS rclacic )h11d( (5 CO (lii ,i 	uic luitcho CI O IS

seguintes convidados: ( )smar ( uuiiic >, Presklt.nic da Comissão }saduai
de \ri)iit-os de Futebol; Agostinho iariuosa lilho. Presidente do Sindi-
cato dos \rhitros do) 1 siado) de \li ias (;eI1lS - S\.\i(; - Jose (arh)s
(;:tl-Iitc) Rocha, Vice- Presidente Ituanceir) (ia Associação Nacional dos
Árbitros de luicilol - A\ .\i —: [ris Aparecida Vargas \Vcnncck, Presi-
uleiite da Liga F.spurtiva 1 ,eoo1xiidiiiiise.

lni profícua (liSCuisSao, (ieSt:ie( (11-Se. C< )iYlO 1 I1011( )r po hiema vivido
pela eateg orla. o lato de jiic o arbitro, de acordo com o) estatuto cm
Vid()r, de\ c exercer aiounua atividade fora tia arbitrageni, OU seja, precisa
eStat• c:mpt-egado 010 ter ( >ut ia atividade profissional, fll() podendo Ficar
única e estritamente à tiispostc'u i da arbitragem.

(o unu o se verifica, a arbitragem n:-to é tratada como uma profissão.
NOO esporte. (o odoos OS Outros segiuientos - jogadores, preparadores físi-
cos, treinadores - são p ClISSIO )tlaiS. Diante disso, a grande luta dos árbi-
tro,, é pela ptohssionalixaçào.

A ( ;omissã Co ui( ucou em discussão ainda o aspecto o da arbitragem
lctuuinina, lendo estado o presentes duas reprcsehitail tes da categoria.

()um> assuio Lo o, de Sumia upo urial leia, ( lei'u:itido o ia t -eioniao >, RA a c1uest:u
(i( O li ti lucro ) de j ( )d( )Siri iitiodo is. Segundo ( )smar ( ; lfl) lo i, quer Se queira riu
na(), as tranSmissoes de jogos esta<> centradas FIO) eIXO o Rio-São Paulo.
\sunu sendo, nao há oo devido reconhecimento o aos taleno os mineiro os.
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3.3 DEMAIS MODALIDADES ESPORTIVAS

3.3.1 CONTRIBUIÇÃO DOS CONVIDADOS
Alvaro (ola Teixeira da (;osia, represcii tal iclo a Fcdciaçào Milleira

dc Basquete, fez etnia explanação sobre a crise ejete pernicia a rcalicladc
esportiva cio País, em especial no cicie diz respeito ao esporte amador.
Argumentou que os custos são altos para as federações e para os clubes,
CnelLiant()que os recursos, poucos. Mas fez e]ucsta() de salientar o incen-
tivo cio atual Secretário de Esportes, cicie se tem empenhado em colabo-
rar com as federações ria promoção de todas as modalidades esportivas.

Ressaltou ainda dois grandes entraves encontrados para a prática
dos esportes cm geral: a dificuldade de encontrar pessoal qualificado para
treinar os atletas e a dificuldade dos clubes, tanto para liberarem suas
quadras para treinamento quanto lrít pagamento de arbitragem.

Nm seguida, Pacik) Sérgio de Oliveira, Presidente da Federação Mi-
neira de 1 landcl)ol, fez uma explanação sobre a situação do handebol cm
Minas, considerado o esporte preferido nas escolas. knlatizou tambeni
que rarissimos clubes conseguem conciliar o lazer, o objetivo cio clube e
a realização elo esporte de rendimento. Assim, lia uma dificuldade na
transiçac, do esporte praticado na escola para o clube.

Abordando diversos ( )cit ri )S aSpcet )s do esporte no Estado,  especial-
mente quanto ao handebol, fez qciestão de consignar em seta fala o apoio cio
Secretário de Estado ele Esportes, Dr. Sérgio Bruno 7.ech ( lho, ao desen-
v()lViniclIt() daquele Segmento esportivo.

( ) Po f. Niactrício \ 1 agalhàes fez cima exposição didática da situação
do atleta iii je, ressaltando que, genericarnente, há alguns anos, soiTiemi-
te os atletas do futebol eram profissionais, sendo os outros amadores.
Atualmente, há etnia tentativa elo atleta amador em se protission:ilizar,
por meti) cio patrocínio.

1 xemp1iticou com um fato ocorrido na Olimpíada ele Roma, em
1900,  quando o atleta vencedor da prova dos 100 metros a mais cobiça-
da elo atletismo - teve a medalha cassada por ter ciSad() um ténis
promocli mal, fazendo a propaganda ele um calçado de corrida.
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'(UIl, 11 )i elisctiiel;i a t;tIi;t dC iI1(CfltIV() 1() atictisnB), tL11(l() sido
Ie:int:ul:i a (1i(SIi() elea F)ISta (141 \liiietrac tla() pouir as (limcns))es

exit.ieIas para coi pençes ( lici:tis. Para que t sse atualizada, seriam ne-

cessarias mais ele is raias. (,eianu t incxistncia de pistas sintt icas, f i
notiticade j tie Reli 1 1 ' rI,r ulte deveni brevemente C nrar com duas: urna

na \cadcmi:i de P lícia \ltlirar e nitra no Centro Olímpico dc Treina-

t1cnr Ruen nali,adi . a ser e ' nst ruido, com recursos federais, na t 'ni -

crsielade ( .ar'lica de ,\l nas ( ;e.'rIN - P1 ( - l nas.

1 -inalmente, \\ idson Lima, representante da ( ;ontcticraçioMineira
de \' leih l. 1r mxc	debate v:irlos aspcct 5 relativos ao esporte arnad r.

3.3.2 VISITA ÀS FEDERAÇÕES
)	nonlu	da (	) flI".I	'.pCCiaI cl))	)tte tierdm Lima \1,It a

( ..',t d 1 '.sp n'te, 'sede de 22 lederaçoes ue congregam aproximadamente

111 (lL11)C5 liIt:te.I s c 50 nitl atletas.

\ Secretaria de l -siaelo dc 1 ',sportes efetua, atualmente, obras de reeupe-

r:tço do t'di , que é, tio l : t d e, que estava cm precárias coI1cllces, apre-
s(-nttiich vazanleili) IS ( risc)> de ln(ctl(li)

;\s Iedeiiçes - entidades ele direçao do desporto antidor - tem a

les !)) nlSaI)iIlij a(lc dc orgaTil/:lr, loitieiiiar, eIinLil' e lutar pela sol)reviveneia ela
11):11 iria clis lllod:iIId;ulcs e-sportivas.

.\s tederaçoes escl.ireccram que tc'm e ' irii f nte de receita:

1) receitas i irdinirias: mensalidades, insuriçli ele atletas, transfer'nci:ts

(atualmente receita cleticitana cm tiincao do alto nível de inaehmplencia dos

eleibes);

1)) receitas cxtr:u relitniri:is:	- l .ei Pek - proveniente de repasse

dos l)InL(,s - e repasses da Secretaria de l.spuncs, por mcii) dc eonvenii s.

.\penas W%, das federaç- 'ies recebem Is recurse Is oriundos (1()s  bingos
e tv, re'curs4 s da Secretaria de l Sp( )rtes 5) )lt)efltc Sai) autorizadas mediante

cadastro, apresefltaçn de pri ))etr e aprovacio pelo orgao.

Quanto i estrutura de tuncu inamcnte das federações, 95	flio poS-

Selem sede pr ' prla, ()(r'	uncli )nam Fit (2S cl)) ksportc, tU" funcionam
1	\lineirinh e '	, na rcsi km'i.e il	respectivo presidente.
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As tederaçoes Com sede no Mineirinho Sac) ahrigadasacusto míni-
mo e sem nenhum custo na Casa cio Isporte, sendo responsáveis, neste
caso, apenas pela pagamento de condomínio.

AS federações possuem, cm media, apenas um funcimário por cntidade.

A lederação Mineira de llandeh 1, a l'cderaçao Mineira de Basque-
te, a Federação Mineira de Voleibol, a i e(icraca() Mineira de Ginástica, a
Federação Mineira de Atletismo, a Federação Mineira dc Futebol de
Salão, a Federaçào Mineira de Tenis de Mesa, a Federação) Mineira de
Peteca, a Federação Mineira de lae kwondo, a ledieração) Mineira de
Pugilismo, a Assoeiaçu Mineira de V.sportes Diferenciados e (:ctltiiri e a
Federação dos (iuhcs de Minas Gerais subscreveram um documento,
entregue no momento) da Visita da ()missà, contendo resumidamente
as seguintes propostas:

- criação de urna comissào de estudos e abertura de um canal per-
manente de comunicação com a Assembléia Legislativa, especialmente
d1uan(l() da elaboração de leis de incentivo ao esporte;

11 - estudo de uni projeto de lei jue assegure uma sul)venção) mensal
às federações para custeio de suas despesas ordinárias;

III - abertura de um canal de comunicação com órgãos do Estado,
como PRODLMGF, (;( )P\S\, (1IM IG, etc.;

IV - Iieg )eiay)es i trt a elala )raça( ) de conveni() Com as Universida-
des ou com a Secretaria de AdmillistraçãoAdministração para dispo )iiil)iliZar tdii)Cioiia-
rios para as fecki-açoes.

Durante a visita, o Presidente Fxeeutivo da Federação dos Clubes
cio Estado de Minas Gerais - F1( llG -, Geraldo Fdiberto Fernandes,
entregou à Comissão material organizado pelo Pr( >f. \lathcus Saldanha
Filho, da Iniversidade de Santa i\íaria cio Rio Grande do Sul, abrangen-
do) o tema GcstaoGesta da Política Pública cio o Esporte e Lazer.

3.4 O FINANCIAMENTO DO ESPORTE

.\ .\,einhIci,o l.eiIoti\ do itj(lo) de olma (:cru apr)vou, cm
29 de novembro de 2001, o Projeto de Lei n 640/99, de autoria do
I)eputado João) 1 cite, que dispõe sobre aconcessào de incentivos fiscais
a projetos esportivos no Estado.
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ir ilicici da \lens.igeIil 212002, u Senlioi (incrnadnr d()[slilc>
()3)Us \et() t ' >ttl i 1)I(11)()SÇic>, 5(11) () irg1IflicI1t() de (.jlIC 1) fri)(etc) i con-
trário i ;u iiocicsse público u ir destoar da previsão de receita tributaria

para 2(1(12, que, a lei >rçamenIína, iiin cc insi(lcrou tal lflCefltiVo, além de
reduzir essa mesma receita quando a situação financeira do Estado nài ) está

permitind perda de recurso dc qualquer natureza riu dimensão. Recri-
nilCCCil(b > Ci )I1l ii iii' Rei (1 prc )jc >511> dc> autor, nega assentimento a PP ) -

 1-)()r ci nisidcrá-k 1 tanhi)cm mci >nstituci mal, com fulcro no artigo 155
da (;o>nstit(olcãc) da Rupublica.

I)uranie <) c.lescilr iiat (11)5 tral)aihris da ( )missài.) Especial (li) Espior-
te, multo se discutiu si chie a necessidade de unia lei de incentivo ao CS-

p( irte mis moldes da lci de iilCCfli iv>> a cultura. Para uma análise mais
:iiripla (ii) tema, tou cera o presenie rclarioru> a argumentação (li) autor &l(>
citado projcr ,, 1 )cpui.odc ) Ji>I1 > 1 cite, (liii' tive destacada participaçari nas
relicli> )1),	1.I (	,I>iI\s:oc	1 .\ic>1 cli	1 sp cite.

3.4.1 EXPLANAÇÕES DO DEPUTADO JOÃO LEITE
ouhre 1 )&jiii:iiIcc, (lcIcI)(lcil(l 1 1	1 l ic c\ ;i(ãi	1i	ptOJCl	(1C 510:0 Ato

1(111:1, ressalta (liii'	o pic c l'io sl( :0> c:

a) dcstiii:t SC O IilCCilil\ ar P l0 je1 0 5 SrtIV5 il1CdiafltealoC1Ção) (te
recurSos (lo l(	l;is cii	rvs:ts:

h) possihiiiii a aplicação de al 1' (li) 'alor d	icis devido peLo
empresa pai ri ccinad ora retcrciileac 1 ta-parte (lo 1 sta(li ). resguardada a
cora-parte dc 25' % (lo OS Mtitiicipii ':

C) l)eilcf leia os segmento s espo citivi is na seguinte po porcào:
3()"1. para o despi crio> cducaeioiial:

30 para () desporto, de participaçàic, praticado> de modo volunt:irio.
visandi i pn cmi ocà o da saude e da preservação do meio ambiente - st'ndii ((
(lcSurla(io os a pro o ramas de C111111() si cial que beneficiem a populaçào carente:

30 para o de-.,poro, de rendimento), pratie10 1 (te forma na 1-pr
hssional;

1(0	para :oqiiisiçào de c1iipan1ent os e para a prcscrvacão, manuten-
ção c Ifli co onsirioção da inlr:i-csiriiflcri icceári:o o pratica esporn :0:
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cl) beneficia ciUal(ltici fliU(htli(la(iC esportiva;

e) flao destina recursos a projelos esportivos de natureza comercial

OU em circuito privado;

f exige (li) patrocinador recursos da ordem dc 20(% do projeto, a
título de contrapartida;

g) propõe urna Compensação indireta para os patrocinadores na for-
ma de "rnarkcting" social, trazendo benefícios para a empresa, uc pode-
rá se apresentar corno incentivadora do esporte.

Finalmente, o Deputado traçou um paralelo entre os R53.600.000,0()

- previstos na proposta orçamentaria para investimentos cm projetos
esportivos e programas para a Secretaria de F.sportes em 2(R)2 - e o aporte
financeiro ciue poduá ser destinado ao esporte, com a aprovação cia lei,
totalizando R52 1 .59ft8OU,O() (7 vezes mais).

A aprovação) cia lei de incentivo ao esporte consubstanciaria, assim,
uma verdadeira política de desenvolvimento e financiamento cio esporte.

1m assunto bastante discutido na Comissão Especial do Esporte foi
a cuestào) dos recursos das loterias. ( ) Secretário de Esportes, Sérgio
Bruno Zech Coelho, afirmou que, como é cio conhecimento de seus
antecessores, os recursos para o esporte são hern restritos.

Um dos poucos recursos com cic a Secretaria conta para obras,
construções e reformas é a 1 ucic oriundo cia Loteria Esportiva Federal.
No entanto, fez uma ressalva i-cl ^ iti\7 ailictitc ao atio de 2001,   tendo em
vista iuc a Secretaria conseguiu um c onvcnio com a 1 a teria Mineira,
ict. há quase cinco anos niu o apoiava o esporte cliretaniente.

A ( ;ofl1issão) discutiu ainda a qucstao cia estaclualizaçàoo dos bingos.
)s representantes das tc(icl-aço)cs empenham-se junto aos Deputados Fe-

derais, em Brasília, para dlc essa medida seja adotada.

3.4.2 DISCUSSÃO QUANTO À COBRANÇA DO ISS
Belo 1 loori.' oonie c a única cicltcic d 	a coohrar a taxa de D	de ISS

cm jogos esportivos.

A reunião realizada para a cliscussa( ) do tema contou co rn a participação
da representante do Seercttrio Municipal cia Fazenda, Sra. Sandra Maria
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I:iIl)Iii, \lai'çaI	1	1 )iicttu	1 .xcc1111v4, (1() 	.ILII)u .\i1'tiui	\Iiit, liu-
li, Ihcrtu de Ircit;is dn I)i2cI1 JUii(Itc() du (rui ir	I.spurte Clube,
;\ri da Irt.i (rui, e	1	!)IrutnI Siiperinten<Iciite (lo) \IlICtiCa ltItcl)()1
(;IIjI)C.	\ lcx i&lie 1

'oC11I1(I() 1 rej)ri5Ci1i;iflie (Li	ii.tciiiiri \I t i i)ICl1l, TIao) Scri.I
a Isenção (lC\Icl() a Lei de Rc510rlsal)ilIda(lc 1 iscal I : 3COLt cicnioustraelo,
pcla p SiÇàO o Ifl tiexivul da rcprcsciitatltc (l() Sccrctro da 1 aicnda, 11a()

haver, no n Jl1)cnt(), jiiak1ucr abertura a ttC1OCI.lÇOCS.

.-\ representante da Prefeitura fei uma seria acusacão, afirman(o) eit.ie
o) ISS não estaria Sendo teci dliidoi aos co)tres	úhhcs. Co>ntictac1a a

\i(; — entidade respo onsáel pek rec )lhlmento no o caSo (li> \íineirào
-. foi a ( onlissa() cientificada de (](ie a denuncia na(> tem procedência.

Ressalte-se o elegante ostcio Imenro dos três- clubes — América Fu-

tebol ( :lubC, ( luhe \nl-tic ' \l nutro e ( .ruzeiro 1 sporte Clube - muito
hem representado os, jitc argumentaram n.l() tio) sentido de travar um de-

bate, mas sim na busca da po »sih!lidul ( de um entendimento; com a Pre-
feitura.

Psrcriormente,	\mrou.o loiteh I ( ]iihe envio >11 à Co iiissào> LIIIIZI

excelen te sligesra( o, perfeitamente viávc1 caso haja vo )nta(le po ditica.

hu sugetido) o. que a negociação catniiihe no sentido de que

haia uma eltsoo otiihthitiçao o (10 PS Set\JÇO OS C	 tisietos. dISOfl)il)iti7.aíRh>
0 Clube to oihi sua estrutura e seu espaço para atuaçaoo em parceria Coili a
Preteitiirt dc Ielc 1 lc.ori,otote em Sutis j)tOjetOS Sociais.

\ssIt11,quc sc 1)r(1ct(l( itão) e uon;1 iSetico O olio ISS prOprjanicntC,
nlas unia eS l) 0 ( ie tio. JXtTtllIt;t ((liii Ser\tÇos, 4) que )odcrá trazer uni utn-
ltoo soct:tT in(stin)o\el o ( oiiol. \ssioio, taco hi tnipe(Iitt\ ocs legais para essa
aiternati'a, III1)I \et (JI.i(	c) )01(111 Sei ivutitatlas hipoctusus ole cotivenios.
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ffl

O ESPORTE EDUCACIONAL

l'tM public.tcla, nu Diário ( )tcijI (LI liiiao, cm 15 d  dczcml)ru (le 211111,

a lei n" 10.328, que altera a Lei de I)iretrizes e Rases da I'.ducação Nacional
- Lei a" 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

(;om a modificação introduzida na 1.1)B pela nova lei, a educação física
passa a ser C( )fl 1 eu(l ) curricular obrigatório  da cd ucaçà > básica (ensin )S fun -
danciltal e nlcdiO), Sendo facultativa Ii() lurno) noturno.

A medida, oriunda dc projeto de lei amplamente discutido na Cámara
dos Deputados e no Senado Federal, é da maior importância.

À Comissão discutiu o problema da educação física nas escolas, sendo
abordados também dois aspectos vitais quanto ao tema: a inexistência de
pro fissn mais habilitados em numero suficiente para atender à demanda e o
pro jeto de aplicação da obrigatoriedade da disciplina pelos estabelecimentos
de efl5liio).

Outro assunto de relevante importância debatido pela Comissão foi a
utilização das escolas nu odo de frias esc lares e mesmo nos titis (II
semana e feriados. Sobretudo na peia das cidades, os jovens se ressentem
da falta de espaços para praticar esportes. Na() raro, a única forma de lazer
que cnco ntram é o bar da esquina. Assim, um pro )grama de incentivo à prá-
tica de esportes pela juventude, especialmente em momentos de ociosidade,
t()1'1);] se prccio osa iniciativa.
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( )titi	IcIIl:I tIISCUtkitj 1(11 a importância (te Sc tt;I?cIcnl dc \uit:I as
c )n)pct c( les	rtivas catre escalas, c o mo fornia  de suscitar nos	vens,
de m:iileira nuui' exprcssiv:u.	pelas :inv idades esp i 'itivis.

4.1 CONTRIBUIÇÃO DOS CONVIDADOS QUANTO À PRÁTICA DA
EDUCAÇÃO FÍSICA, QUANTO À FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E
QUANTO AO APROVEITAMENTO DAS ESCOLAS PARA ATIVIDADES
ESPORTIVAS EM PERÍODOS DE FÉRIAS

a) REPRESENTANTE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PROFa. MARIA
ESTELA NASCIMENTO
ti1I(iiliiIit(	1 ' tiI)s((i(taria (te I)csenvalvinic,iui. Lia Sc(ictaiI,i (IC 1 iiti

C1Ça4 ). PI-4d t. \Iaiia 1 sida Nascimento, csciarcccii tItic (liii ( 1(> ,,p1 incitas
;itos (II) Ii ii. ,\ILIIIlil 1 lingel, ao assumir a Secretaria, t ii a educa-

ção hSIC.L IL1S isci 'las esta(IuaiS COmII cl)flteUd() 1 )I)IiL iii iria flh) curaculi (ias
escolas (Id eilstin is Iiindaincntat e mc(li() para OS iIUrii Is fl()S tih( IS 4liUfln5.

No turno a' Itlirni i. . a pratica da educaçai tisica é facultativa, I1L1S há um
projeto (IC Cai ISCICI) t i,.açài ) dos aluno s c1uafl ti aos 1 )efle tícuc is cm pratica-Ia.

Rc'saiii. iu ue a Res)Iucàn subscrita pci.) Secretário ' estabelece cx-

pressamnete IUC .1 lducaça u Física será ministrada por pr i.tisii mal com
habilitacn specífica em uivei supera >r, fa7endb 1 apenas a ressalva que,
nas Ii. calidade. um quc não houver pruhssinnal com a IialiiIitaciii cxu.ida,
devera ser iheduci..li )s rígid is critcru()s pieviaincate cstahelccid s.

Pm-lindo iii COfl\ icci() (IC (JUC 1 c(iucaca() hsici podc ((IlaI)ilrar (II

hirnua dccisiv;i na tuimaçiui. dos cstti(iantcs, especialmente ijiidaiido

alunci a licar mais tliscil)liila(ll ) C()itSii() i11CSIil(I, a til (hiLl

ii. a saber teiiaid.tr 1 soca vez, a p iii i ia r (te competiçcus e 1 iCSj1hii;Ii'

111111). a 'C(i1iiii.i (li 1 .tlliCaÇà() Objetiva (iie oS :ilutus tiO> (1115 1 iii 'ti_crua
t;inhetii liii cireni O atividade.

1 sclareeeu, ainda, que há uma intenção explícita ila Secretaria de

1 ducaça' u em facilitar iniciativas para que os itiun is das esci >l;is (Li rede

estadual de ensino aproveitem os espaço is das tl1i,lilra s ''i_i dir., p:iiic is. n s

titiais (te semana, em projetos integrados com a prapria cc n'anuidade,

1 Ç1í1c JÁ — c< w11. Cfll (Il\ cr	Lrandlucimenh(	ecalares.
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b) REPRESENTANTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA,
PROFESSOR SÍLVIO SOARES DOS SANTOS

l'rot.iIvw Suares dos Santos explic( u, lIucIa!nlcntc, uc o traba-
lho da Universidade Federal de Uberlândia, Como na maioria das Uni-
versidades, está calcado em três grandes áreas: ensino, pesquisa e exten-
sao.

UC diz respeito a graduaçao, a 1. I nivcrsi(Ia(le forma profissio-
nais que vau atuar cm duas vertentes na área de educação física: nas esco-
las e nas academias.

Segundo o representante daquela entidade, merece destaque o traba-
lho desenvolvido pela Universidade na arca (lC cXtcnSao. A Faculdade de
I(lueaçao Física é a CIUC tem mais trabalhado em extensào com a comuni-
dade.

Oferecendo desde programas a pessoas portadoras de deficiências e
necessidades especiais e de terceira idade até escolinhas de esporte abertas à
comunidade, os professores e alunos da faculdade interagem com a coam-
ni(la(le, tendo os programas todo um embasamento metodológico e cien-
titi(( ).

.\ 1 lliversi(la(le abre também o seu (wJ/plls para escolas que nao tem
espaç( ) ni equipamentos para a prática de educação iïsiea, além de desenvol-
ver iiiii trabalho co )perariv() C( m a Prefeitura.

Quanto ao número de professores de cducaçao física disponíveis, o
Prof. Sílvio Soares esclareceuque, há poucos anos, Minas Gerais contava
com seis escolas de educação física — 1,1` F LJFMG. ['F0,  UFV UNiU R e
Niuzambinho. Hoje, Minas tem 22 escolas de cducacao física, mas, mesmo
assim, ainda não se formam profissionais cm numero suficiente para atender
à demanda, especialmente considerando IIIC as faculdades podem optar por

fcreccr licenciatura ou bacharelado.

' ai depoimento bastante interessante pt'csiIo pelo representante da
1. illversi(la(lc Federal de Uberlândia fOi cluai)i( ) a(> desempenho curricular
dos aluiu s de educação física. i' ) eliamad ) ensino vivenciado: a disciplina
feita eu) um semestre obriga o aluno a iveneiá-la, ministrando aulas no
semestre seguinte. Isso faz uma enorme diferença pela experiência na
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arca. Assim, se ele cursa naiaço e atletismo num semestre, no semestre
segum(e tara estái.io, (laudo aulas daquelas disciplinas.

c) REPRESENTANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS,
PROFa. IVANA MONTANDON SOARES ALEIXO E PROF. NÉLSON
JOSÉ RODRIGUES SOARES

)s representantes da	l'\I( explicaram	pie a (_' niversidade atua
no tripé ensino, pesquisa e eXtCflS().

1 anhl)ito (III ensino, a oferece duas graduações Ç)íllt O

curso de kducaçao Física: a licenciatura - em que o aluno sc trniui espe-
ei ticameni e para dar aula nas escolas - e o bacharelado. 1 .xistc ainda a
possibilidade de o aluno sair com dupla t rmaç:'io.

Na irca dc licenciatura, CC aluno é 1 hrigad a cumprir os estágios
interdisciplinares. ( )s estágios são feitc )s nas escolas, atendendo crianças e ado-
lcsccnrcs dos ensinos fundamental e médio. Na área do bacharelado, 1) esti -
elo interdisciplinar é bastante amplo, engli Chalidl as diversas ircas cm que

)de atuar o profissional de cdueacii física: saude, lazer, recreação, treina-
mento csp( Irtivl 1 e academias.

Quanto ao aspecto da e x tensão, a 1 aculdadc de l.(lucacii() tísica da
ll\lG executa diverso ,, pleramas junto t comunidade. Esclarecendo que,
cnil)< >ra o campus seja aberto i comunidade, nal 1 existe, na IJ niversidade, um
trabalho especifico pata atender crianças ou adolescentes. 05 projetos Sito
realizados t ra da ljnivcrsidade, quc atua C01-11 os proicssc res - c uno e 'or-
denad )res - e com (>5 alunl )s traduandC Is - coniocstagiarios-1M lsistis.

PROESP
Desde 1996 :t UI( , ao citar uni Projeto I-sportivo, voltou-se de

h Crina mais específica aI futebol p >r sei-, sem dúvida alguma, (1 csp( Irte mais
pritido no País e no l-.stado, congregando tini numero muito grande dc
pessoas, nu) só na área profissic mal, mas também na de lazer.

objetivo primordial do PR( )NSP é descobrir novo" talcnt )s para
futebol, investindo na formação daqueles atletas e buscando um alto

nível de rendimento no esporte ro1 sua p stcrior prohssionalizaçlo.
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( ) PR( )l SP está centrado na 1 scola de 1 ducaça( 1 isica, sendo o
tieiflaiTiei'it() (lOS atletas iCalW.a(l() no ( ;CiltI•() l'.sportiví> t niversitario -
CFW.

I)csde 1996, o PR( )ESP ja fezalgumas parer1'ts C()111 ( ; ru'.eil-o, o
Atlético, O Venda NOVa e Com alguns clubes do interli )r, Coil)o () Fabril, de
1 'avras, o Democrata, dc Valadares, e o Atcncu, (lc N1()ntes (lar )s.Atual-
mente, atua em parceria com o Esporte (;Iubc Minas Gerais, antigo clube da
MinasCaixa. Essa parceria foi tão bem sucedida elitc, cm três meses, conse-
guiu-se a classificação de três C(IUII)CS no campeonato ifliflCif() (te futebol, nas
categorias infantil, juvenil e júnior.

Na UFMG, há ainda o (;entro (te Fxcekncia Esportiva - CFNFSP -,
(1UC é um verdadeiro laix)ratóri , no qual sa() avaliadas as capacidades físicas,
fisiológicas, técnicas e psicológicas dos atletas.

d) REPRESENTANTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA -
U FJ F
PROFa. EDNA RIBEIRO HERNANDES MARTIN

.\ rcpr et1taflic (i.t 1 IU\ cr'iil.ulc ldcrtI k 1 aix (tc lur.t csclarcecii
uc a 1 acukladc dc I'.d11CaCa 0 tísica otercec 1) curso do: licenciatura, que

tem por objetivo formar professores para as redes de ensino. ( ) estágio
curricular obrigatório é feito nas escolas municipais e estaduais. ()
extracurricular é feito cm academias ou em outr( )S mercados.

No ambito da pós-graduaçào, há o curso de educação física escolar,
que da ênfase à retomada do esp rte na escola, não cn(luant() educação
física obrigatória, mas como atividade extracurricular.

A representante da t FJ l fez um alerta muito importante. Constatou-
se que, embora o curso cia VlJF seja de licenciatura, isto é, tenha por obje-
tivo formar professores, a maioria dos alunos chega à ficuldade com a inten-
ção de trabalhar postcriormentc tora (Ias escolas, dedicando-se à estética.

Em termos dc extcnsao, a Faculdade de Educação Física da E FJ 1
está investindo) em um grande projeto, o Projeto Lona (ia Mata, em
parceria com a TV Pan rama, da Rede Gli b .

Inicialmente, com a colaboração (l) instituto) (te Ciências Sociais, foi
feito levantamento da situação) eSportl\ a (Ia regia(), mapeamento do nú-
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Incri i dc iitiatlras e\IStcnICS, di> interesse jeli s spi ilies Clii c;I&Ia (ld;RlC e
das IicCCSSi(IadcS liasicas l) at l a liiiClaçti ) esp( irtiva .\ partir di ditgnosii-
co rcali,a(lc,, a 1 I11 assi 111 a oferecer irugriitsalicric,s de espi ries,
campc( )ILII( IS (lt\iI.IId( IS CII) careg( irias, enfim, pass i ai a ' ilcrcccr uma gania
em rme de práticas espi )rrlvas para toda a região. \ par disso, a t Fj 1
participa cli pri )cI 1 .spi )rtc 21. (1UC tem uma amplitude muito grande,
mantendo ainda esc iltnlias de futebol e de gin:istica artística.

e) PRESIDENTE EXECUTIVO DA FEDERAÇÃO DOS CLUBES DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - FECEMG —, DR. GERALDO EDIBERTO FERNANDES

l(,ili?aI)(l(l (01)1 iiniiia pr prddc .t	(SI) III IIup))rI.IIl(i.i di
esporte ((lu(;iCiOilaI, 1 Presidente Executivo da II	l \I( eitttiizoii (ti
4) ep iii	lia criança a disciplina c o espírito coulpetIti\o, (11)15

aspecti	t(iIl(Iameltlals lia o (IesenVolvinlentc) integral &li	i'ciii, tafiti)
tu aspecti 1 liurnan 1 cc mo n social.

.1 itivan( ) .i iniciativa de se tentar viabIl17,11^ cspaç di S estabeleci-
I11CFU IS (te Cnsil)( para atividades esportiva, durante as frias csci lares e
ar) 11() .., finais de semana, cliami ai a atencu 1 para a tiecessj&ladc de se \eri-
ficar o jue há 1 1r;t ' fereccr its crianças c aos adi >iescentcs, ressaltando
que scri.in) flceess.trios c( )ti\eflIOS com as escolas superu ireS dc c(1Ltcaç1( 1

tisica, para uma Irlentaçao adequada das práticas desportivas.

1 sclarcc(. Li itinlxm que, ai) conrraru do que se iprcgi a, is clubes
stc ciii idades sem fins lucrativos, contribuindi (is associados para a sua
manutençao. \ssin, tendo sido aholklos os Incentivos fiscais alitiganicu-
tu (-()111()   1 Isençai i de I1 1,11. ti >riu ai-se impi ssívcl ii is clubes
ciii geral a malllhieIiçc dc projetos com1Iniitrios.

No eili;iitio, alguns projetos vem sendo reali,ados, cc fio o escelen-
te irah;illio eteniadi junto i comunidade pelo (iuhe da .\lU\l( , ira-
ctid i crianças das vitnliinças para a LiuilEaça( de seu espaçi espc ai ivo.

jtoui iaiitheni	Clube Quini.e Veranistas, que (lesene lve um Ira-
hallio em l recria com a Prefeitura Municipal de lelu 1 Iriztiite.

Rclenihri ai ainda o pr jen desenvolvid > pcI Minas [nis ( luhc, que
a t)a\i.I	 1(111 (ji.ld)	).!) 1	e(rciaiI( i de l-lsportes. 'criii Ut'uiiu	( : elh
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No C( )ngl( )mcrad( cia Serra, o Minasiiias inlplallr( >u, juntanleni e o >m a 1:1 AT e a
Prefeitura de l-3ek) Horizonte, o projeto I-sportista Cidadio. ( )s monitores,
cscolhídos fll própria comunidade, sa() treinados no Minas Tênis Clube
e transformados cm professores das crianças. Assim, a comunidade sen-
te-se dona do projeto e as crianças têm, como grande fator motivador cio

as Competições e o sonho de um dia se tornarem atletas do Minas.
) clube desenvolve outro projeto semelhante na Barragem Santa

Lúcia, em parceria com a Teiemig Celular.
Geraldo 1 diberto esclareceu, ainda, que a federação mantem fl() Estado

unia competição) esportiva, com a participação de [o dos OS clubes, cujo ob-
jetivo e despertar, principalmente nos filhos dos sócios, o interesse pela com
petiça( sadia. Há 35 anos, O) torneio dii 11 (l M( ; tem Siclo) muito salutar.

Finalmente, o representante da 1 7 ECJi\lG posa entidade de portas
abertas, em particular para a Secretaria da Educação, no sentido de serem
estudados projetos de parcerias, com a participaÇao de estagiários das
escolas de educação física, podendo vir os clubes talvez a abrir espaço
para as escolas ci uc nu> disponham de locais adequados para a prática dc

educação física e de esportes, especialmente nos horarios ociosos dos clu-
bes, como as scgundas-feiras ou no horário noturno.

f) REPRESENTANTE DA CONFEDERAÇÃO MINEIRA DE VOLEIBOL, ATLETA
E TREINADOR, EX-SECRETÁRIO MUNICIPAL PROE WADSON LIMA
Com uma participaçao expressiva e co >ntuncicnic, Prof. \Vadson

Lima prestou uma enorme contribuição aos trabalhos cia (;omissào 1.5-

pccial do 1 sportc, tendo comparecido a diversas reuniões ordinárias.
Inicialmente, salientou que, diante da crise económica e da falta de

esperança ciuc permeia o mundo cm ue vivemos, o esporte tem uma
função social priniordial: a funçào educativa.

Defendendo a integração das ações da Secretaria da Educação e da
Secretaria de Esportes, enfatizou que, cm grande parte dos estabeleci-
mentos escolares, nau há quadras cm cundiçocs adequadas de uso, não há
material didático e, principalmente, os professores de educação) física es-
tão desmotivados.
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\rgunicntandi pela necessidade de se retomarem a iniciaçào cS l)Or
-tiva nas eSc( ilas e i is po )jCt IS de trciiiameiito espi )rtiVO, okrcccLi > exent-

pio hcnt-s cedido da kscola l.stadtial Sagrada Família — maior berço (lo
C s ) c )rtc cspeCializa(l( de Minas ( ;j•

()ntand C()111 1) tcstcmunli( do PtoI Silvii 1 S arcs dos Santos, repre-
sentante da Universidade Federal de t hei andta, CUC cstiid u no "Sagradinlio'',
ressaltou que, coin apenas uma quadra — que 11c111 era oficial -, de lá saíram
uma cxuipc nacional de ginástica olímpica, grandes jotadorcs de volcihol,
hankhi )l e basquete e ate uma e(juipc de naraçào. J'. à havia piscina, mas a
csCi ila Conseguiu m( intar a equipe de nataçái > )( )t(tiC (>5 professores encami-
nhavam as crianças aos clube.-, para participarem (los tornen is intci-cscolas.

Nesse ponto, cumpre acrescentar o dcpoimcnto do Presidente da
1 ederaçao i\li leira de 1 landehol, Paulo Sérgi de ( )livcira, cuja vida
esportiva também iniciou se no Colégio Fstadual Sagrada 1 amília. Sc-
gundo seu relato, embora tendo apenas uma pequena quadra aberta e

nico material cspi >rtivo, havia uni professor idealista à frente, ciuc
agregava os ilutios e os estimulava pratica de tod iS os vali ireS (l)
usp )ne.

lss ) P iSto, \\ adsi )t1 (IctcIldclI > p( into de \ iSta dc (jllC as cSC( ilas dccciii
cSt;ir mais pr xiniasàci miunidade, cspccialmcntc as esc >las de cducaçào tisica.

l)cstacou a importancia dc lima iTltcgnlçào, cvittl1(l() a programação (lc
cvcllt( IS ptralclo entre as fcdcraçcs —que- trabalham com o espi irte de rcti-
(lilncIlto e de ii >inpctiçao — e a FI .Cl\I( —que deve incumbir-se do es-
porte (l(' participaçái> e de lazer.

(.11111 11111 ciVi( )Cioilantc depoimento pessoal, \\àds in 1 mia ressaltou que
a ConsCicflCia (:idadà é, muitas vezes, advinda da cxperiencia com o esporte.
I)ciiionstrand > seu vasto conhccimcno e vivncia, esclareceu j uc, cm cerca
de 70 países que visitou, a prática do esporte não se fixa na disputa dc meda-
lhas. Medalha é ()Ilseqiiéflcla e não o fini cm si mesma. ( ) esporte começa a
ser vah rizad dentro de casa. As pessoas caminham, và aos clubes para
A prática esportiva C(>11)() f rma dc lazer e de intcgração social. Assim, é
prccis > que se mude o Conceito eaavaliaçã 1 (li) esp()rtc.

Dcstacan&h 1 cluc 1) csp rtc é ILin(lan) Cri tal à saúde, à qualidade de
vida e, principalmente, a educa a ' da juventude, unia ex que aquele que
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pratica esporte fogc da depressão e afasta-se do vício, ressaltou a necessi-
dade de Se mudar o Conceito de> esporte eaavaliação d> Seu poder.

Em seguida, acrescentou que é importante considerar que roda ativi-
dade física tem um componente psicológico. Portanto, se é louvável a
obrigatoriedade das aulas de educação tísica, elas elevem ser bem programa-
das para que os estudantes tenham prazer em participar delas. A atividade
bem programada só traz benefícios, nae> apenas pelo aspecto do condicio-
namento físico, mas também pela sociabilização que possibilita. Para os alu-
nos cio curso noturno principalmente, eleve haver um currículo específico,
que atenda aos interesses daqueles que vão praticar a educação física.

A seguir, destacou a Imporiancia das atividades ele desenvolvimento elo
esporte para portadores de deficiências e necessidades especiais.

\Vadson lima, ressaltando ser ele consenso a necessidade ele se criarem
projetos para 0 esporte, ( ) cicie vai dar oportunidades a todos, opinou
sentido de serem estudadas parcerias permanentes entre:

a) as Secretarias Municipais, a Secretaria ele 1 stadl() ele Esporte e as Uni-
versidades, com vistas à participação ativa dos alunos das escolas ele educa-
cão física nos projetos Sociais voltados para ( ) esporte-educação;

b) as Secretarias ele hstido ele Esportes, ela lelucação, ela Saúde e ele)
Trabalho, na busca ele uma política permanente ele fomento ao esporte.

lspeeificamentc qLLatlt() à prática ele esporres ciii feriados e férias esco-
lares, argumenta pcl-cucicntcmentc que férias, realmente, são para as classes
média e alta. Os meninos pobres ficam, nesse período, sem sua merenda e
ociosos, tendo como única opção a rua. Pergunta cntao:

Por que não se somam esforços para cicie seja organizado um projete)
clube-escola, ele forma associada com a comunidade, para promo-
ver o lazer, integrando famílias, crianças e adolescentes?

Ao final, defendeu a idéia ele que feeleraçõcs,clubes e escolas compõem
o alicerce do esporte brasileiro, seja profissional, amador ou especializado. A
base ele) esporte começa na escola, passa pelo clube e depois chega ao espor-
te-rendimento.
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O ESPORTE E A CIDADANIA

5.1 PROJETOS DO EX-SECRETÁRIO DE ESPORTES DEPUTADO JOÃO
PINTO RIBEIRO
Partindo da constatação de 1UC OS esportes eram essencialmente prati-

cados pela elite, o então Secretário de ksportcs João Pinto Ribeiro
direcu )fl( )U a gestão da pasta para a área social cio esporte, C )n 1 o objetivo
de (IUC crianças e adolescentes pobres pudessem ter acesso às praticas espor-
tivas. Com uma iniciativa pioneira, criou dois l)enl-succdldlos programas:
(;urtiiim e Toriba.

PROJETO CURUMIM
Num primeiro momento, o cntao Secretário j ao Pinto Ribeiro

dctcrnunou que k)SSefli reunidas, nas PCILICitS quadras existentes, crian-
ças carentes para lhes ser oferecida a oportunidade de praticarem espor-
tes. Na primeira semana dc funcionamentoo dessa atividade, uma criança
desmaiou, tendo sido levada ao Pronto-Socorro, onde foi constatado o
que todos já diagnosticavam: ,i desmaiara de tome Associando a
esse faro o conhecimento cia realidade social do Fstado, o Secretário criou
um projeto mais amplo: o Projeto Curumim.

Destinado a crianças pobres ole 6 a 14 anos, o projeto oferecia es-
p( rte, alimentação, vestuário e acompanhamento) escolar (ajuda no de~
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ver de casa). ( )s instrutores eram preparados para dar, inclusive, ap
psic( )b)gico aS criaiicas, (me, na lliai( )ria (Lis vezes, pertcnciani a famílias
(ICSCSI ruturadas. ( ) programa ha implantad() cm 132 localidades, che-
gand ,1 	Sc(ics propriaS, Com 47 mil meninos sendo alimentados, uni-
tormizad( s, fazetido dever escolar e praticando esportes.

PROJETO TORIBA
1ni Col plencitacào ao Projeto (aimumini, com recurs )5 oriun-

do ,; cl>> Prou,rania l.spc)rte Solidário do Governo Federal e do lumlo
dc Amparo ao Trabalhador do Minist>rio do irabalho - FA'I -. o
dita>> SeCreamn) !>>ào Piiito Ribeiro criou a Frente l'nriha, destinada a
ad descent.cs pobres de 14 a 15 an> >s, que, akm de pr ticareiri espi >rtcs,
passaram a Ser preparados para o trabal bc .

5.2 PROJETOS EM ANDAMENTO NA ATUAL GESTÃO DA SECRETARIA
DE ESTADO DE ESPORTES
( ) Sccreiá a> tu l-lsp> wn.s, Srci > Rn 1 ai /cch ( cllu , alvan( 1>, as iniciari -

vas (Id SeUS antecessores, esclareceu (II.IC pr )p)s e pos cm aço O Plamu Minas,
U.Sporte e Cidadania,  e> ni >hjed > de uma ti u >bilizaçàc 1 s eial n Es. I .,ido de
Minas Gerais, tendo como principal ferramenta 1) CSOttC.

) t>co cenmtl do plano \oltou -sd para a busca ela forniaçào sadia da
criança e cl>, acli desceu te 1 -)()t- fl)CU 1 (tC programas esport vi is desu nad s aos
mais carentes e mais .sciisiveis a>> risc( de marginalizaçào, dcline ] urtcia e con-
sumo de drogas.

pIaui> tem d >is Pilares:

a) o esporte ComLLnitário, consubstanciado ii>) Programa 1 sp> >rte Soli-
dário e no Pii igrama F.sportc e ( ;idaclania:

b) o atendimento à populaçào carente, tend() o esporte como fator ele
ração.

PROGRAMA ESPORTE SOLIDÁRIO
( ) Programa lIsporte Soliclári> c, na realidade, unia rcesrrdltdlracà

(1>15 Projetos (:dlrutiiilli e loriba, criados pelo C\ Secretario Ioào Pino
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Ribeiro. () nome do projeto teve que ser mudado por exigência do Go-
vemn() Federal.

Contando Com 120 núcleos implantados e com 8() cm implantação,
o programa objetiva atingir K( ) mil crianças e ado oksccntes carentes. Os
ICCLIISO5 sao oriundos cito Ministério dos hspoiies, entrando> 1) [siado
(-<>tila mao-de-obra e Com a supervisão.

Para treinamento dos monitores, foi feito um convénio com a Polí-
cia Militar do Estado de Minas Gerais. Foram criadas oito coordenadorias
no hstado, (]UC têm ex-oficiais da PMM(, como coordenadores. :\ Poli-
cia Militar também dá apoio no rcccl)jmcnto) e na distribuição dos materiais.

Á om sete módulos, o programa oferece aiimcntaçao, material esco-
l:ii, musica, outras atividades artistmco-cLLliurims e, obviamente, esporte.

PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA
l)emiu a limito(a) dc rc(uo1'o)s. UflU vc/ (ome 1 Piogran>a l'.spor(e

)( )lidulflO poderá atender, no maxmmo, 20v \l uniepu s, a Secretaria de Es-
portes criou um programa alternativo, o Programa 1 sporte e Cidadania.

Basicamente, foi idealizado com a mesma função) cio Programa lis-
poric Solidário, excluída a alimentação. lendo como apoio as Prefeitu-
lis Municipais, fica acargo dom kstado o trciilamflemlto (lo) pessoal.

PROGRAMA PINTANDO A LIBERDADE
programa, rc,olm,.udu 1),)I- intermédio dc e 'tl\ em, com o \linisic

rio dos Esportes, objetiva a fabricação de material esportivo (bolas e
camisetas), utilizando a mao-de-obra dos internos nas penitenciárias. ( )

recebe pelo material confeccionado, send() que, para cada três (lias
tr:ii)alhi(los, há a rcdcmçao de um dia em sua pin1.

Neste ano, a produção foi de 15 mil bolas, devendo em breve ser
instalada uma fábrica na penitenciária de mulheres. ( ) material tem como
de ,,rino os Pro )gramas 1 'lpo rtc Solidário e 1 spo )rte e Cidadania.

PROJETO DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM GERAL, TENDO O ESPORTE
COMO FATOR DE ATRAÇÃO

1 )cstiein -se i' " ruo,is de laer', rciliz.iclos prmempiincnie 1115 cidades
do ii)ictior. Uma c(luiii)e da Secretaria dc 1 sportes \iI (-4>111  OS monitores
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_1 11 e Sc>, eni sua flaira, liLIl)dnS (lo Prugrama Fsporte SoIidírio -,
levando diversas arivicladc, e )n() cama e!stica, touro ilecáriico. etc.

Esse programa tem um caráter Comunitário e é realizado CI)) COfljUIl-

N e m outras Secretarias,	is, juntamente com as atividades, cspurtivas
C dc lazer,	1sta(t() olcrece a ( putlaçào a oportunidade de sei - vacinada
e de tazcr a carteira de I(ICIIt idade.
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6
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se ahrmar &iiie e fl( lnerenlent( ) (IaS atividades CSp( )tt1ViS - SCI I.1(

aspecto profissional, amadc ) mi educacional - ( iC se vislumbra a possibili-
dade de melhoria da vida social, CoflSi(lerand() especialmente o fX)tCflCial
libertador, mobilizador e agliitiiiador .I desporto, ingredientes capazes de
resgatar e consolidai o Conceito) de cidadania.

( ( )flC( )rdailil( > C()111 1 edcnec \lav ci: "( ) esporte é uma das palavras-
chave para escrever 1) co os o tio u o cci (o ,s. N acho mais fundamental para a co )flS-
trUÇão) da putz social tio> (IiIC ii)Cei)tivai a pratica diária dos valores herdados
(lo esporte - toIeranca, Justiça, reSt)eii() pelo> outro."
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CONCLUSÕES, ENCAMINHAMENTO E
SUGESTÕES

\ Cornissão Especial cio 1 sportc, contando Com o interesse e a Colabo-
ração de todos os integrantes, em especial com o empenho dc seu Presiden-
te, Deputado Bcné (hicdcs, e de sua Vice- Presidente, Deputada \1ana ( )lívia,
cumpriu a finalidade a que se propôs.

Traçado o panorama das açôes relativas ao esporte no Estado dc Minas,
descritas neste rclatorio, ouvidos depoimentos de representantes de diversos
segmentos da sociedade civil e dos órgãos goVernamCntais, conclui-se (luc ha
inumeros cidadãos públicos e da sociedade civil extremamente beni-intencio-
nados e empenhados em buscar soluçocs, com vários projetos que tentam
descortinar um novo horizonte (uatit() ao esporte, tanto tio amt)iio) profissio-
nal, amador, (lllafltO 00 educacional, e mesmo na relação esporte-cidadania.
No entanto, verifica-se (lliC muitas ações são pontuais sUICIO sue, caso fisscm
centralizadas, multiplicariam seus efeitos.

(;oifl relação) ao Estadi() Governador Magalhães Pinto, posiciona-se este
relatório no sentido de ciuc a mclh or alternativa para a administração do
\iineirào é a gestão participativa, envolvendo) Estado, representantes dos três
maiores clubes mineiros - América Futebol Clube, Cruzeiro Esporte Clube
e Clube Atlético Mineiro) - e representantes da Associação Mincira de Cro-
nistas Esportivos - i\MCl- - e Associação Mineira de Rádio e 'lcicvisào -
'\ M 1 wr -, objetivando urna unlao) de todos os segmentos, com vistas à
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Lttll'aÇ() Iliultiusi) (1<) estadio, aos moldes cio que oCorre no Estado do
Paraní, e especialmente tendii em vista que restou COiflj)t( )vad() (-iLicareali-
zaça() exclusiva (li evento s espi irtivi is rui-na iii\ ivel a niti •-sdIstenttcu 1.

Sugere, ainda, C( )nu) forma de ampliação da receita e preservaçio da
meiïiuria esportiva, a créwSk no Mincirto, do Museu do Esporte.

isto pi iSti )' P° icLiran(i ) 1 ifcrecer s(ihsídi( 15 para que SCJa Ci >nstruida uma
( ilUica permanente (1ii CSpI )rte, peli i (leSenvi )lvin)enro de Nu ias, prupõe

que este relar(iru) seja eiieaiiunhulo au Senhor Presidente da Assembléia
Legislativa, para seu ci inliecimento e para que seja efetuada a remessa di
mesmo, fazendo-se acompanhar de i hcio:

a) \o Senhor Governador do Istado, com uni apelo a Sua Excelencia,
solicitando sejam envidad IS esfurç i )s ci m o objetivo dc, ainda em sua gcs
(ai). SC resi ilver dehnitiviniente o pi-oblema pendente há 40 anos iivanto à
pri priedade do terreni do M incirjci, sendu que, sanada essa questão, seja
implementada a melhor forma de administraçio do estádio; e, ainda, solto-
cuido sejam pn )rizadas ações relativas ao espi rte educacional - coni( ) uma
das alternativas para um lm jeti i efetivo de d iininuicào da viohneia e de
o nicuista da cidadania - para () que se faz iiccessímia uma acau centralizada e
con j unta das Secretarias de Estado de 1 sportes, da Educ-aeio e do 'I'rahallio
e ;\çio Social.

h) i\OS Senhores Secretários de Estado tia 1 -.dueaçio e de Esp rtcs,
si ilicitatidi, o empenho das duas pastas no sentido de serem estudadas as
silgestoes e opiniões contidas neste relatóri(> e formuladas ações conjuntas
quanto ao esporte educacional.

C) \s universidades e faculdades de educação física, si ilicitando a sua
ci ilabi ii-acil . a fim de que sejam idealizadas ações conjuntas o ni as secreta-
rias estaduais e com as federacões, de tirm;i a se e()nscgtiir um melhor apro-
veitamento (los estágios doa estudantes de educacao Iïsica, tanto na árva edu-
cacional quanto no treinamenti ) de atletas.

(l) Ai i Senhor Sccreririi de listado de Administração, solicitando verifi-
car a pi ssihilidade de atendinienu das reivindicações das fdcrações amadoras
de espi rte, em particular no que concerne A qLicsto de sen iili )res e da aber-
tira de canais dc ei munieaçi ei mi os demais órgii 15 do Estacli .
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e) Ao Senhor PrefeRi) Municipal de Belo 1 horizonte, solicitando o estu-
do da (1UCStà() do ISS, que só c cobrado em jogos esportivos na Capital,
especialmente considerando a sugestão do América Futebol Clube de se
viabilizarem parcerias entre a Prefeitura e os clubes em projetos SOCiaIS.

t Ao Senhor Presidente da (mara Municipal de Belo Horizonte, solici-
tando seja Cl )l( icacla Cm pauta cie discussao, no âmbito do Legislativo Munici-
pal, a questão da cobrança do ISS em jogos esportivos, só exigida em Belo
Horizonte, com o ObJetl\'() de serem encontradas alternativas para a questão.

gi Ao Presidente da Federação Mineira de Iutebol, solicitando sejam ana-
lisadas as sugestões apresentadas quanto à regionalização do campeonato mi-
neiro de futebol, quanto à realização de competições e atividades que estimu-
lem os limes do Inturu )r e, em particular, quanto à questão da arbitragem, ri
vistas a um rri )rclenamentl) das atividades, conforme circular 763 da FIFA.

h) Ao Presidente da ADI : M(; - Administração de Estádios cio Estado
de Minas Gerais, agraclecend a participação nos trabalhos da Comissão e
solicitando empenho para se verificar a j )ssil)iliciadle de se reformar a pista
de atletismo (ii) \Í inclrao, de acoixl( com as especificações exigidas para

competi ções oficiais, e a criaçáo (I() Museu do Esporte.

i) ;\ América 1 uicbol ( luhe, com o agradecimento pela participa-
ção 11()S 1 ral)allu s da ( )missa() e, em especial, pelas sugestões encaminha-
das pelo Dr. Alexandre 1 aria.

j) Ao (:rcizcir() lutebol Clube, ao ( iube \tktico Mineiro e ao Vila Nova,
agradecendo pela participação no ,, trabalhos da Comissão Especial do 1-sporte.

1) presidentes das federações arnacli ras de ep()rte, agradecendo
pela participação nos trabalhos da (',<>missão e para que tomem c(>nheci-
fllent() das providências referentes às reivindicações por eles apresenta-
das.

m) Ao Presidente da Federação dos Clubes do Estado de Minas Ge-
rais - FECliG -, Com 1) agradecimento pela expressiva atuação junto à
Co mis são.

n) Ao Presidente da Comissão de I'.ducaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia
desta Assembléia Legislativa, solicitando àquela comissão que, em vista de
suas competências regimentalmente estabelecidas, torne-se o canal perma-
nente de comunicação com as federações amadoras de esporte - que instam
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pr essa nccessid cd . Nesse aspecto, sugcncn( )Sa (a)missão de 1lucaeic,,

ultura, CiènCia e Tecnologia que, mesalmente, em suas reuniões crdi-

narcas, SCJaI1 ccclocadc s em pauta aspectos relacionados com o esporte,

Principalmente quanto ai) anelanient() das acues relativas ao espc )rte C(lLt

Caci( >tial e ao csp )rtc amador.

Quanto ao esp rtc aniador, a (iuss 1 spccial do 1 sportc, re r-

çanelc c>s lermos dc> reejeterincenri > í apresenta(h) ao Presidente ela r\s-

seniblcia 1 egisIativa, nc dccc )rrer eTc is Seus trahalhc >5, ~idem impor-
tante reiterar a S( clicitacàc para ejtic seja determinada a inclusa(>, na agen-
da semanal da [V As sembléia, ele um programa sobre o esporte cm .\l 1-
nas Gerais, enIitizando as rcalizaçc,cs cli) esporte amador e especializadc c.

lendo cm vista que a IV Assembléia a cada dia aumenta sua audien--

cia, cremos devam ser incluídos, além elas informações sobre as ativida-

des do P( )dei- Legislativo, programas que possam atavancar soluçcs para

po cl,lemas Sociais que atingem a Comunidade mineira.

A mais grave situac > que aflige flOSSo 1 stad> - e nosso País - é, sem
dúvida, o aumento da vii iléncia. 1, Consensual que por meio do esporte c1anças

e adokseentes podem nortear sua viela para longe da violencia e das drogas.

Assim, s clieitali-cc s o empenho dcc Presidente da Casa para que, por

nteic) da 'IV Assembléia, seja dada énl sctsaúvielaeles elo esporte, cc mi

hjcnvc de carrear c,5 jc cvcns para as satulaveis pflhtcas espc crtivas. A micha,
em geral, ehi elcsrae 1 ecc ao espi cite profissional, ficando um vazio de infoi-

11<> que concerne ao esporte ani'cdor.

1. ma programaç'io bem elaborada nesse sentido pela i\--' Assembléia,

inclusive com i ransmissae) ele Competições, poderá apresentar aos jovens

alternativas para incorporarem as práticas esportivas à sua viela, ci que
poe]cti trazer enorme benefício sc eial.

Quanto à questão da arbitragem, fazemos anexar ao presente relat'c-

tia) VO05tii de um programa ele capacitacao e fc >rcii:ceào deár bit ros ele

fectehc l e seca iciserçào s cetal - l'R( ).\RU, elalcc rada em Minas Gerais e já

encaircinhada à Associação Naeic mal elos Árbitros ele Futebol AN ,\[-' -,
por ocasião da II Assembléia ( ;eral, realizada no período ele 14a 18 ele
novembro ele 2UU1
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no

SUGESTÕES DE PROJETOS DE LEI

Sem entrar fl( ) niento da iniciativa das proposições - levando cm conta
cine a propria Constituição do 1 Stl(I() prevê a possibilidade de que a questão
seja sanada pela sanç() -, considerando que é o momento de nau apenas
falar, mas de agir em prol da juventude mineti-a, apresentamos, quanto ao
esporte educacional, sugestões de dois projetos cie lei constantes do At1eX() 1
(leste relatório.

Sala das Comissões,

Presidente,

relator,
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PROJETO DE LEI N°
Dispõe sobre a criação dc programa dc ativida-

des desportivas no ãmbito dos estabelecimentos esta-
duais de ensino, no período dc férias escolares.

A Assembleia Legislativa do 1 sta(i() de Minas Gerais decreta:

Arr. 1° - ( ) Poder Público estimulará a criacão de um programa de
atividades desportivas nos estabelecimentos estaduais dc ensino, no período
de férias escolares.

Parágrafo único - () programa deverá ser amplamente divulgado nas
escolas, permitida a participação ) dc todos os alunos.

Art. 2° - Durante o semestre letivo, serão treinados monitores para o
programa, a serem escolhidos com o apoio da Associação dos Pais e Mes-
tres, Pretrcnci:t1i11eitc ria própria comunidade.

1° - Os alunos das escolas superiores de cducaça() física que plcitea-
rcm estagio> em estabelecimentos estaduais dc ensino serão aproveitados COlfl()

monitores cio programa.

2" - I vedada a remuneração dos monitores.

Art. 3° - Poderão ser estabelecidas parcerias, sem onus para O FIstado,
com clubes cia colTiunkladle, quando os estabelecinicnros de ensino na() dis-
puserem de CSÇ() suficiente para as práticas esportivas.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 6()
(sessenta) dias de sua publicaçào.

Art.5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ar t. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões,

usT!FICA ,;A ) - inúmeras e complexas são as causas da violência urbana,
o mais sério problema que afeta a sociedade atual, entre as quais podem  ser
citadas a desagregação familiar, o coriSLimo dc drogas lícitas e ilícitas, a falta
de perspectivas pessoais e, cm especial, a ociosidade. Na periferia das cida-
des grandes, principalmente os estudantes se ressentem da falta dc espaços e
de incentivo para a prática dos esportes.

esporte não é importante apenas como atividade física, mas, cm par-
ticular, por trazer agregados valores fundamentais como a disciplina pessoal
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C 1) rCS l 'C L'II C 1 p('I( 1 ~=ir>. 1 '. pc •sív&'i. r t' nicil de medidas simples. I1UC
praticamente 1h11> CXliUl11 (II P1 Icier PUI)iiC( ) e Ik pOpuIaCS() mais dl) (UC

vontade, icnlar reverter esse qlladn). >tcre'ccnd(> portiinidadc's de dc-
SCI'iVC )lVitlk'ilt pesS >ai e SC >ciai a lir >ssas criancas e flr>s fOSSOS adolescentes.

i .ssa a raz'ir	tic mc )tiva a O)missno i'ispcciai de ksportes a apresen-
tar	'rreci)te	'r Itt >. para CC qual pede 1 ;Ipc	1 tl.rs nobres pai.''.

PROJETO DE LEI N°

1 )ip> CI.	 1 IrItituiea() d>s Jogos intei'cscr>lai-cs
1 .stadc de Minis Gerais.

.\ \ssemhkta 1 .cgislati' a	1 '.stado de \iitia' Gerais decreta:

\rr. 1' - ( ) Puder Pui)ltcn hira realizar, durante () ano, OS OloS

1 ntcresc( riari's.

1 - Ii 1(11 IS to .iliiiic >5 dl IS CSt:il)elCCiniet)t( )S C5hiduti (IC eflSifl( 1 (ICVC-

ru integrar cjuipcs c )> )rt ias, twganámàs i r faixas etirias e treinadas pe-
los f)I'( >fl'SS( >1t'S (iC C(.11ICIÇiI > liste a.

2' - I)cvcr;ic', ser iticeltilvacias vat'ias niodaitd:tdcs esportivas.

Ari. 2 - ( )s alunos pr;iticatic> a(ivid ides l ' S l )urtivas durante todo o ano.
1— l)rii'aiiic i i>mc sciilcsil'&' dlvi. scrio realizadas cnlpdticr>cs

uiti'rna nos 'slahl'ic'llucntC s t'st:ultiais de cnsinr , para a escolha dos tinies
rt'pi'esenldi ic rs di ca(la c"cc ria.

)ur.lI1te	st'i.uiui scillcsire lctivc >. scrao realizadas compctiçccs
elitre 1 5 estil)dic,'diI1idI1t( >5 CSta(iLlaiS (Id dt)siilC >, na forma  de Ciu11d' marc >.

- ( )s csral)dlcdtmt'nt( >s estaduais de CflSiflo (le\'era() permanecer
abertos n( ,s linais de semana e t14) ,; k'i'iadr 15 r:	treino dos atletas.

:\rt, 4" - Rdcrau ct' c'staI)clt'cidas 1irCdI•hlS, sem onus rara o l,stado,
C()111 ('iLll)dS da ci >muniil:icic (i(1.111(I( II IS estitl)cleeifllent(,s de CÍ1SII1C ) 11:11 1 11k-
puserem de cspaçr sulcientc para as práticas esportivas.

.5'— ( )s cstaheiecjmcntr s municipais de ensino e a rede particLllir dc
ensin> p >derac , ttcuitativamcntc. participar d S Igos interescolares.

Art. 6 - ( ) R)der U.xecutivo regulamentará esta lei no prazo de 61
Sessenta dias.
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Art. 7" - Esta lei CflI ni cm \ igc )I 
tia data de sua publicação.

Art. 8" - Revogam-se as disposiçocs ciii contrario.

Sala das Rcuniões,

tS'll FICAÇÀ( ) - Flá alguns anos, os currículos escolares previam três
aulas semanais de educação tísica. Portanto, três vezes por semana o cStu-
dantc praticava atividades físicas, que o levavam a um vcrda(lciro condi-
cionamento tísico, melhorando a sua saúde pela atividade acróbica, CI LIe é
boa para o coração, para a respiração, para o sistema circulatório, nielho-
rando sua qualidade de vida.

A par disso, buscando priticipi1titite a socialização dos alunos, as
aulas de educação física previam ast ividadcs esportivas.

Atualmente, tem-se noticia de uma grande desmotivação quanto às
atividades de educação física, sendo que, em muitas escolas, as duas aulas
obrigatórias são geminadas, ciii um único dia da semana, O (1lC cansa o
aluno, não favorece o condicionamento tísico e impossibilita a impres-
cindível alegria e sociabilização que deve permcar a prática da atividade
física escolar.

De todas as atividades físicas, e a prática esportiva a mais salutar,
pelo desenvolvimento dos valores inerentes ao esporte, cm especial no
que concerne à disciplina pessoal e ao respeito pelo outro. Todos os
entendidos no assunto afirmam o quanto é fundamental a iniciação es-
portiva tias escolas.

Tendo em vista serem as competições essenciais para o estimulo à prá-
tica do esporte, nada mais interessante para entusiasmar os jovens do que
os jogos entre as escolas, numa competição sadia, com oportunidade para
todos.

Assim, acreditando nos benefícios IUC o presente projeto, pratica-
mente sem otiLis para o 1 .stado, poderá trazer aos esiudantes, solicitamos
o apoio dos nobres pares à proposição.
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APRESENTAÇÃO

A atividade do árbitro, ao longo da historia, desempenha urna atri-
l)uiÇào> dada a poucas e selecionadas pessoas, pela enorme responsabilida-
de que lhes eram conferidas na (lccisto) final de diversas espécies de con-
tendas e problemas entre pessoas, famílias, comunidades e Estados.

A tradição testemunha que essas atribuições quase sempre eram desempe-
nhadas pelos elcmcntos mais velhos das flimiias, dos dás e das comunidades.

()s mais idosos, na maioria das civilizações, eram considerados os
mais sábios e aptos a assumirem a dCCiSao) final que ora pendia para uma
ou outra Parte envolvida.

A Bíblia mostra ISSo) ao longo dos seus diversos livros, tendo como
Salomão o símbolo da sabedoria que envolvia conhecimento e justiça.

Ainda nas eivilizaçocs modernas, notadamente nas tradições japonesas, a
figura da pessoa mais velha da família ainda é o referencial da cultura (lesse
maravilhoso povo.

Nas civilizações orientais, entre os muçulmanos de rodas as origens, esse
Ponto é saliente na sua cultura e no relacionamento do seu povo entre si.

Assim, ao longo (1(5 séculos, a sociedade foi-se organizando segundo)
códigos jurídicos inspirados pela cultura, pela religião e pelas tradições.

De acordo com esses conceitos culturais, surgiu a figura do Juiz em suas
diversas instâncias Iara arbitrar decisões de todas as ordens.

No arnhito) do esporte, O arbi(ro passou a sei ekinen fundamental na
disputa esportiva em todas as suas modalidades.

Entretanto, no âmbito nacional, o futebol des1 iIUo>U Ci )m() o CSI)OItC
mais praticado, assistido e discutido em todas as camadas sociais.

Milhares de jogadores, técnicos e profissionais ligados ao setor estão
mobilizados no País.

Milhões de reais sao investidos não só na estrutura física e de manuten-
ção de estádios, campos e instalações correlatas, com(> também nos recursos
hlintan( is direta e indiretamente ligados a esse esporte.

Com relação à mídia, é surpreendente ver a maioria dos j( rflais de
maior circulação do País dedicando cadernos unicamente ao esporte.
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Nas grades de po graniaça( > dc emtss( nas de televtsac ) e ra(lic c as c
herturas (1()S  principais j c )c ,s correspc cixiem entre 2 ). e 30%. da prc >gra-
iicic c, 'endc rcspt cnSavCiS p< )i- IIii) d, c I1LI1' cres índices dc audicncia.

( »iantc ao púhiico, é m tcrio di,er que rantc > nos mais distantes
canipc cs de terra pelo País atra, cc uuc n s esr;idios mais importantes dcc
Pais, c IA che ic cuados por esse ou ajueie clube cii agremiac() lotam esses
(51idit)S C I)it)IilccVCIfl cotisiatirec)len(e kini 11 )s iiLIl5 lencc icnais prc cees
SI '5 de (ItaiSe ei clii Iva, Cfli tI )rilc 1 dc ')Ii\( les clichistas C jogadc rCS retais ()kl

iUcilcs latiu iSI )s.

Nc c arhitrc de futehol, nesse cc cInple\c (Ieacc)es, legislaç5o, segiiran-
ca, saúdo.: e desempenho CS( )rtI\'( 1, ela a rcspc cílsal)ili(lade de fa'ei e ' tu
c. i iic esse pec.lueno mundo de paixces ciie se repete a cada 180 minutc cs se
transt crme num momento c de la/er, nun IÇ( cc cicuva de satisfaçic i.

mais impc >rtantc ainda é o enc crine di lerencial entre o arl)it rI c de
hitchc cl e aS Riiiçoes dos jUíZCs dl Is inhunais.

1 sleS, na sua (II luta tLiflÇ'tc 1, atuani 1 1)05 cc tato ocorrido, continiIc 1 COU)

principal Item para ciccisacc; h teinpcc sulicierite para ouvir as partes e
testcmuiilcas, juntar prosas, ler, reler e ieiiipc 1 siilicieiite para exarar sua dcci
sio, U. essa (Iecisic c tiio sofre nenhuitia prcssac c a iiaoc ser as normais apela.
çcces para iii statleiuis sUpCri( Ires.

1 iititii, o riic > prc ceessual é sictieicntencente alnplc . cc m espaço para expi
stçces, defesas, réplicas e tréplicas d	tribunais e tcnlpc para a reflexao, para ()
enquailramenrc d c faro em análise perante a lei escrita e ainda pra/os suticien
te", para '' esnido ) tiasimp1icaçccs	T'	micas. P c	jcas e culturais.

\leni disso, a decisão ads inda tle'e pt •( ceessc lenti 1 e iradual pc)(lC ser
e c rt ° tgR Ia 1 na alterada pc cr outras i lis metas cu ainda P° )r c u 1 rI cs dadc IS e cscia
IeeitlIeiltos que Vt() surginilcc u lci)gc c tios processos.

l'elc c ,cticitrc c ile lutebol todas essas c cFcrigacïces e responsabilidades sio
exercidas ttos 180 minutos de uma partida de liiiehol.

Nesse eutet c pel-icldo, o arl)itrcl itc esta tilc seu gabinete estuclandc> cc

ptc >eessc c riem lo trthunal, onde participam a ,, partes.

Pelo cc nitrric>, nesse espaco dc tempo, ele está ccrrendo juntc 1 CIltil
(AU (lii)Llt.iIli II I0O, ifltte11i.AIdc 1	IS iilCSflII IS lileciflil IdOS (II) tCl)1( 1,
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do desgaste físico e ainda cicvem estar atentos as leis que regularam o
esporte, O ato ifldiViciLIill 01.1 colctivo que esta sendo l)i1tica(1o> naquele
instante e elite se repete por centenas de outros instantes onde um ou
vários elementos atuam e podem, a cada momento, infringir uma regra,
praticar uma falta, alterar, atrasar ou influenciar no andamento do jogo
e uma dezena de outras atitudes individuais ou coletivas diretamente
exercidas pelos jogadores como as indiretas praticadas pelos auxiliares,
técnicos e profissionais.

Mais do que isso, cabe a ele a decisão de considerar o local, as insta-
lações, o ambiente e todos os aspectos de segurança dos envolvidos.

Assim, mim só momento, todo um complexo) de atividades é exerci-
cio, visto, observado, analisado em conjunto, para dLma dezenas de deci-
sões que devem Ser imediatas. Essas decisões que fazem com que o jogo

transcorra de acordo com as regras exige do arbitro a atençao) voltada
para dezenas de variáveis cio próprio jogo e do) comportamento dos jo-
gadores.

l- mais ainda, esse árbitro não está num tribunal, onde a platéia deve
ser mantida comportada, com regras sevcras; pelo contrário, ele estará
cercado de centenas ou milhares de pessoas, umas eufóricas, festivas, ba-
rulhentas, outras hostis, agressivas e violentas o quanto possível, usando
palavras, conceitos que emitem aos gritos sobre a sua atuação.

Nesse complexo) tão ) importante na cultura brasileira, que faz rir e cho-
rar uma parcela considerável dl) no ISSO) povo, o arbitro) pode ter 51(10 motivo
de olcgrias por um lado, de tristezas por outro e, militas vezes, centro de
discussões, desentendimentos e agressões. 1 nfim, o arbitro, dI1lnd1o) encerra
11111 jogo, no apito final, pode ter a certeza de ter agi-adado a muitos e desa-
gradado a outros.

Nesses seus 180 minutos de atuação, foi e será, durante algum tem-
po, uma refcréncia de retidão, um exemplo> de torpeza, um motivador
para o estado emocional positivo 01.) negativo de toda uma parcela da
comunidade: ricos, pobres, cultos, incultos, jovens, idosos, enfim, pes-
soas do: todas as gamas sociais, que sofrerão alterações de comportamen-
to, alimento) de iflipUlsOsagrcSsi\'Os cm encontros de grupos nas esqui-
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ILLS, ilas TCUflR)cS S(ChiiS 1)05	1)1 IS cseii1 'rIOS e CII) todos os

l ):)tt apreciar um )L O : e que, lltiasL por unanimidade, SCto os julgadi rcs
inipie&h >50>5 &leSSC trabalho.

.\ssim, dc UIiia 50) VC7, () arhitn 1 dc tutcl> ii e um Iabc>rato,rii dc dcci-
soes, um referencial de correcai), 7c1(> e respotisahilioladc, tudo voltado para

N1ICU 11 1,10 dc uma atividade csporliva, um niisi ' de sOCiOCOml)orl;lilielli:ll
e uma vil Filie (te 1)) lEiS e maus exempb s.

Isse esh) 'ei (le pi	ma pIctua ver u t;tier cio all)i(rO aFie lEite-
t'1t1ic (tU (II)) ri ii ole tililCoes ( 1 11 1 PEI IMU11 sei	lUSltld1S, aprinu iI:1d1S e

(liV1ilLt(LtS, 1)( 'Is O potencial dcss:t Riiiçai> cxl Ia I iI >h OS est.ttlios, (IS clubes,
os jo i aohiies 1 o) que executa (tem o, das 1 11;IIro lii)l1:IS.

( ) iograii>a (UC SUI)IflCtCii)( )S t analise daquer ser um eilll)riu 1,

UU) >i'IiflcIti j';l'S(( para Ijile !:il	i1) 1 1ii	'.u:Im IJUUiCalt()M.

- JUSTIFICATIVA
\	I(tioOtI\a (1(1 nr 'enti- pIroii1a	eIl\	eilintUs prIprs;I:

1.1 - Capacitação, aprimoramento e formação de árbitros
li,isit, as arividades pI pri;is oh -	 \ cn) crescendo e se

'liLIIlcIO lil;tlS profis ,,Íonais e especiali>';ulas til) iace da fl0)Vt iegishtçio
LILIC IeIIIIa 1) futebol iii, Lai e oh> e0I1Se(Li0liIeaprii1)Oiti)Ieiii()
inStIi(1c1 mal. IecaI e técnico das arrlh>llIçc>es, d is deveres e das o1ii.iiçoes

da URI  e (Li FIF\, ora em ritmo de .lItcr:lçoes pelo> Governo Brasileiro
e OjUe \elll mi icliticar substaiicialnienie II iflIII)d 1 do> futebol lirasilciro

1 uadrc de arbitro >s lirasikiro cli) lo ili is '>s seus níveis amado ires e pri 1•-

tissu >n:tis vai se expandir nio s pela demanda, mas pelas novas Cxi encias de
capacitacio ', reciclagem, aprmm 'ramento e ii 'rmnacu de novo ,., talenti s.

\ .\\ \[:. CO)ii)0 iflstitUiCd() den)ai( ir repres	ivenr;tttol:ide, certamente esti
IeV.tllili cme' mia esses aspectos.

.\ pis 'ri ista apresentada tiesse CMI), içi cii t 'ca tanto normas (te iperfei
Ç( IlilIelili 1 (1 1h10 a tormaçio de iiovi >5 :trl>itios, Sc(1hiid0 Coilcei os teeliteos
e iegoiltdc >IUS k ci >mportamenlo 1 e Co 'iii,> ;lg(llle a scr inserido) Ci >1110) exefl

1 por> .1 Si )(iedIde.

()S doIS P1o)Po)SIi1 IS SC Soiliafli e se (O iiiplctatn.
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1.2 - Ações de apoio, mobilização e acompanhamento da legislação que
regulamenta a profissão de árbitro

lraia-sc k' tçio c( unlci ditar e tundaniental itrt os ()l)etivoS do
programa, i ' > item aqui exposto trata da capacitaçao e o
presente cuida da sua legalização.

Por outro lado, é de vital importancia para a ANAF estar presente flO
apoio, na mobilização, na fiscalização e no acompanhamento (los ritos
(]C homologação clii projeto de lei que tramita nu Congresso Nacional.

1.3 - Inclusão e integração dos árbitros de futebol no contexto social
voltado para a criança, população carcerária e em reformatórios,
empresas e instituições

.\ })F( 1tisa( 1 dc ari )lt ri) (Id 1 Lucho 1 tem urna dimensão muito maior
cio que seu conceito> e sua aplicação atual, mas nunca teve a valorização
necessária e é ainda po uco.i c( uiiluecicla pela SO cicdade.

E importante ciuc a sociedade tenha conhecimento dos inúmeros
efeitos comp(>rtamentais e sociais da tlIliçao) cio arbitro.

Na sua f rniaçào), o aihii ri) (ICSCII\( )IVC conceitos importantissimos
que devem ser (lestacíRlo is:

• fazer cumprir regras (Id atuação e conduta segundo preceitos le-
gais e dc relacioui:umciito hunuiunu;

• estar preparado llslc( e ps1 )l( )gicamcnte Puni acompanhar, discernir
com rapidez o certo e o errado e ter perfeito (lofiuinio) da decisão;

• lidar com retidão, paciência e energia em inúmeras situações de
disputa C ações ci )nflitantcs;

• manter o perfeito equilíbrio entre regras e situações em inomen-
tos de pressão, uma constante no is jogos;

• manter-se firme, com autoridade e confiança em ambientes hostis;

• saber lidar com todos esses fatores diante da pressão das torcidas.

Somente esses fatores apontados sào suficientes para comprovar a
série de exemplos importantes para a sociedade, tà> carente de noções de
regras e respeito e tão confusa num mundo de disputas e desigualdades.

85



Comissão Especial do Esporte

;\pcsar de sua amplitude, > PR( ).\ Rl foca sua atUaca() na Criança

cm idade esc, )lar e c1ue precisa e ' mihcccr e sentir 1) tumidi, () respeito, a

disciplina e > rclacu)narnenrc) sou regras dc Cl >nvi ncma.

\	 carcerai-ia adulta e ao mcm r infrator	programa iam-
I)eiU	as cxperiencias (1()s arl)irr( IS Cl )ifll t rnma de entendimento

respemt > 1 regras e ações, inter-rclacit )Ii;lnluIitc 1 humano e divcrs s aspue

Ws liii qui. vivoli C (JIIC \CIli lo) 1110 1111 rI) (lesse pIil)liCo) carente,

\ sociedade cm geral o PR( ).\R R licaliza o setor pro(lutivc) na

Igtir.t olcis eiipresarios c seus funcu lilarios, is iIlStItuiçoeS e seus mciii-

l)ros, (oii10	lia(l(cs no	pr(ic155)), lanho	(011111 I • eccptores (leSSeS
Cii5ii1lI1itiit0S Comi))) uIC patiCiplc.i	111V.).

Nesse p()flt() em particular.	PR( )\RU csti atinado com a nova
niacrl ovisfio mundial uc insere te cmpresario s Co Imo) agentes ativos fl() C( 1 Ui -

lii )ti'	SI Iclal.

1.4 - Ações de divulgação, mobilização e busca de parceiros e aliados
1 ' ms le eS Si)) o Comoalll&..-11(1) de II si ' o progmamili pala 1_lilu 1 . k i.i

Se h orne apehi;ls iliais unia imliciahiv;1 Is )l,l(l:l. 14m hIIltc,, 101_las .15 F(_i.Ioes e
"Kho (IS setores (iever() estar I1O)IiV II IS 1 Cl 'I1I1CUCI C participar desse
csi( IN, >.

1.5 - Reforma do estatuto social da ANAF
tini po crtml)a	uc pretende ui.mr percitamilemite orLlc1lt,Rl1 e

1e111 '.ad para conseguir recursc cs.	trilcipacoes e patrocínios de institui-

e es publicas e privadas, é essencial (lttC seu estimui) 1, 'SeuS rcuistrl	suas
t rmulacoes Institucionais estejam em o flS in:m1cia e' m as cxigéncias (les-
ses orgii1isnic.

\ssiiii, cl PR( ).\ R 13 sugere também ai ililias ;tlicraçôes e a tticluis de

Ic\tl)S para (IUC 1 ANAFcsrcja pré habilitada a regisiros fio Conselho Nacional

tiu Serviço Social, en(1uadramcnto nas miornias tio> lUi1(l() de Amparo ao> 'Ira

1 lihhiado l i - 1 AI - C Clii outros hliid IS e teelIrs' IS necessários aos I)l)jeti\ s d

IIl gram;i na esferas dos governos teuleril, estadual e nlunicil)al.
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Acrescenta-se ainda o objei iv ) de cn(lua(lrar a \\ \ 1 coin ) inStitUi-
Ç() de utilidade pública nos mesmos níveis de governo.

Por fim, o PR( )ARB se justifica pela sua tianspat-ência e Litilida(lc
S( )C 1 ai.

II - OBJETIVOS
I'' )grama objetiva os seguintes prpositos:

1.1 - Capacitação, aprimoramento, amadurecimento e especialização
de árbitros, identificação e formação de novos talentos

Consiste lia oferta (tU CUtSOS tecfllCo' (tU (:Lllia e longa (iuraçao, com
grade curricular voltada N'' os árbitros dos diversos (1uadlOS (l) ,' sico e m-
ternacional), dc acordo Com as diretrizes e políticas (te ptOhSSlOflaliZaÇà() da
arbitragem da li FA, da (131' e da AN.AV, akm da tegislacão aplicável.

1.2 - Ações concretas para a legalização definitiva do exercício da
profissão de árbitro de futebol, dando continuidade ao Projeto de
Lei n o 04252, de 1993, em tramitação no Congresso Nacional

1.3 - Projeto de Inserção do Árbitro de Futebol como agente auxiliar
ativo na formulação dos conceitos de disciplina, justiça, retidão
no comportamento social da criança em idade escolar

1.4 - Promover a atuação do árbitro de futebol como agente fomentador de
disciplina, regras de comportamento, preparo psicológico e
autocontrole dirigido a um público fragilizado composto da população
carcerária adulta e dos menores infratores, nas respectivas
unidades e instituições penais e reformadoras

1.5 - Promover a profissão de árbitro de futebol como exemplo para
toda a sociedade em seminários, palestras, exposições,
notadamente em empresas, escolas, instituições e entidades públicas
e privadas

1.6 - Incentivar e mobilizar segmentos produtivos, educacionais e
financeiros para apoio e parcerias com árbitros, através de suas
associações e sindicatos, em todos os propósitos do presente esboço
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III - ABRANGÊNCIA
( ) PR( \RB	lhrIlitcnei.t n,ic'unal uns seus uhjcins. mas a

(.\pelIeI)ela e ;i prIlcienca apnIlt:Inl para Lima :tç:a-1Intei que se
lIiI(I.lí Pie) 1 st1Ll( ( de \liias ( ;elil5 CC )Ifl(( UIfl pre )CtS'i cnihri:it e	rma-
ele ei ( t- li 1 as'a critica.

Seria uru ensaio ele «>(1(>Ses e fli ;11Lu11 (lOS e)l)jetiV(es do pr)L,iaifla, de
Iuiiiia 1 (cm tilU 111( )(leI() ai l ieatl ee eiiialisado.

\lm (1(>S aSpCCt is teenice es que up curam para cautela, será tam-
bém um medidor de ticiii;iiiLis e um pré-in\ CSliifleflt() tanto na
me ehilctaç e de recursos (e m na ateriç je do compre emclimenue (1e)s
parccir P5 e patrocinael( ercs )e )SSIVc1S.

IV - OS EMPREENDEDORES
( eIilelll(	is cniielaelc' (b) 'cIc e?' SePto indicadas 1 e el'J,ClI/,ll' , iniplan-

Cl 1	l l'eOi;tr e) preseilt(	)t( ))',)l1Ll,	i S;Ll)cl':

.t) Elaboração do projeto definitivo e (letalhaiueflto)

\\ecl ;lce ' t(Jeelie	\i'IeIte'(e	(l(,	l'iitel'eeel -

h) Apoio operacional, divtilgaçio e parcerias

Siiidieiiec	os,\rhimre ' ele. lutebeel (l)s dis'crsos l-stades (Ia leeleri-
l'Cderle es dc Ititebeel, \S'e c l:lÇee e S . Cluhcs e 1

e) Patrocinadores

( riiides indústrias ele ilLeieiial e S l')O t'IiV(( nacie)n;lps e

e eUhlt'ec, l'cretescfl(afl(eS elce, 5(IO)ÍCS

(1) Apoio educacional e institucional

1	ii	i'sid.idc, tie'tild;i i le,s, L'.0 elas e ( ):,( ;

e) Apoio político e legal

1 )eiui:ede es dcc ( (eliL.mc',se ( \.;icieeti.tI e de	.\ssciiiFelei.is 1 .e.415l:lElV:ls,
ile_ni (lC pe elitee es e lder.eeiei,

E) Apoio institucional

)mi.1iiizaçcs	elelieaS e l)ri\ ,i(Ias de	elilelil ) e de tp ele) lecllie e e_Ices
11I\ eis federal, estadual e iiitiiiicip;il e Il1(eriiaCioILils
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g) Apoio financeiro

)riunelos elos programas (l( ) UXf , PR( )l R, INDU,SP, fundos per-
didos do Governo Federal e outros setores e orgàos estaduais e munici-
pais

V - METODOLOGIA
;\ metodologia ele Lilti programa dessa dimensão devera ter um su-

porte operacional e estrutural bem equilibrado.

Entretanto, prega a pruelencia, que flà() deve ser um processo estan-
que, mas ágil e ativo.

Assim, o planejamento estratégico do PR( )ARB prevé a formação
de força-tarefa ligada a ações e resultados, sem pré-comprometimentos
Cofli estruturas administrativas e operacionais caras e lentas.

Pelo próprio nome cio programa, o PR( )ARB tem uma função dc
implantaç ,,ão e criação de uma mentalidade e forma de agir e pensar o
arbitro enquanto técnico e agente social. A partir de um determinado
ponto, ao longo ele um período não muito longo, as próprias estruturas
da ANAF e elos parceiros do processo vão assumindo encargos e formas
próprias ele participação.

Esse é o entendimento, pois não) se pode sequer propor aumentos
desnecessários ele custos fixos e os costumeiros gastos dirigidos aos con-
troles e setores administrativos, que consomem enormes recursos com
um baixo ceisto-bcnefíeio.

A figuração a seguir é a proposta organizacional, mcm ei lógica e
operacional, com os seguintes macrosetores:

• Direção e Relações Públicas

• Secretaria e Administração

• Cursos e Treinamento

• Ação Social

• Promoção e Marketing
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FORNIA 11 I'roDoLó( ;IcA

LIIIJ_.___H Instituições
Clubes e Ligas

Enuresas

	

ção Social
	

Núcleo	 Promoção e
Ni IiI i,içi	 Financeir)	 1arketing

TiSI 1	 .1
	

l'atrocinios	 Plano de (Itvul gaço

	

txJitíti.ldls	 I'.ii Uçi)aç<'s	 TeieniarkeTing
.\ecil Li dc I.sllfls e	 ( titnios	 Eveitios

	

ação (los 1I hinos	 ( ;iptaç:i
( ,iiiiolc e gzuilios

s(lciçus

VI - OPERACIONALIZAÇÃO
1	((('SI	(iC	'Usl.lt	(II	Il 1Lr,ll1h1 scria I)('1 1 1 SlStcTTiI tu	tcsi

tciIcl, c' tm 1 \cLlIIfltc l rriiiiiç	h:sici:
t) Grupo dirigente fornhldo por elementos destacados pela

ANA F

'lcri.t IS scgtiititcs titissi cs:

citi)( tracu > (II) prt )jct() 1)1SiCt 1, c( mi c()nrrataçt() de consultoria es-

riU II	a & Ii;

• re iittcs pul ilicas dc alt, uivei:

• rrt )postça() dc cuflvcnii s parcerias e parrocinios:
• tu unir	ii	liitii&tiiuu ti	li	LT'll1Ll
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b) Força-tarefa

Formada Por, no máximo, Sete elementos rC t)resCfltati\( >S e l°° \à()

atuar diretamente no) programa, ( ) ideal seriam elementos da própria ANA!:
e empresários que se disponham a atuar objetivamente:

• professor com perfil dirigente de escolas para cuidar (105 cursos;
• aSSiStCntc social para montar O processo social proposto pelo pr )grarna;

• pessoa ligada ao) setor de inarkcting e publicidade;

• pessoa ativa para realizaçã() e controle de eventos;

• administrador para o> controle e sistema de informática.

c) Atuação

I-issa força-tarcfii teria uma agenda de atividades e obedeceria a um
cronograma dc execução atinado corn 1S diretrizes do programa c OS politi-
cas (1:1 (lii-eçao.

;ada responsável seria o encarregado de controlar o seu setor nos di-
\ CiS( )5 projetos (lO programa.

d) Acompanhamento

Tudo seria realizado mediante reuniões executivas semanais da torça-
tarefa e controlado por relatórios eletrônicos e o eonse1ücntejeed-back para
as tomadas de (lecisão.

e) Recursos

T )do e qualquer projeto só seria iniciado após (> competente compro-
metimento de recursos.

VII - PROJETOS ESPECÍFICOS

7.1 - Cursos de qualificação técnica e profissional para árbitros de
futebol

Consiste na criaçào de dois cursos anuais (le curta duração por Esta-
do da 1 edcracào, com a seguinte característica básica:

a) Local

Arca física em salas ou auditórios cedidos por sindicatos, federações,
associações e escolas.
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l) Turmas

1 urina'. (IC 15 árbitr is carhiti s tsl	/(:I3F c 5 arbitra /
( RI

c) Público-alvo

•	\thicr 1' (ti) (l(1a ( 11	I;t ( RI

• \ rI )lt ri )5 (IC 1 categoria

•	1 Tisi rlIIi )r(_.s

d) Carga horária

• .( ) 1i	II'	('1 )II(lS

• 24 lu wj s praucas

e) Rca1izaço dos cursos

• Pónuim módulo cm 5 dias. iv, howárá) nuturno, das IN as 22

•	lll)I ruduh cm 3 (lias, nn Iirrii diurno, das 8 às 18 huras.

1) I)ata.i

1 )ti.i	c/cs/.lIlu, cru datas a csO ilhcr.

g) Programa

- Itciiianictiu 1

2 - 11.1 irias Si )I)IC perccici i, ci )I)CLI raçaii c tcii'iiaili (IC dcclsi)

3 — ['rcin;itiwnr da pcmqwà, e ti )Iflada de (Iccisai)

4 — :\ni1isc da s(A)recarga di :irhit ri

5 - (. 1 )t)i')1 Irtainenti) (Ii) arliitni	i i	1 iti>S ali-aves de anàlkc de '. idcn

— Técnicas de contrule (li) esi rc'.'.c

- 1 .i(Icranca C C011lUí1iClCl(

- Icctiic.ts &IC iIiillglnleriii 1	)lC ii iiiIiticu

7.2 — Curso de Educação Profissional

1	((ir'.)	de	itilcio, dc liiitt.i ilur.iç.ii i, dcScil\	lvcil.i is ci
letietas e pi )livalcnCias necessárias, dc t rnla 1111 dular. cnrn a ci IliscjiicIltc

t1cxi1t dailc.
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Cada n)duI() dará dircilo a uni Certificado dc Qualificação Protis-
SU )flal, dCVetid() abordar:

• competencias teóricas e praticas especificas tia profissão;

• conhecimentos gerais relacionadas com a profissão;

• atitudes e habilidades.

Além do currículo, poderá exigir um estagio provisionado e a con-
CIUSà() do curso escolar de nível médio como pré-requisito.

O curso terá a seguinte grade curricular:

• técnicas de arbitragem;

• legislação esportiva;

• educaçao física;

• assistência á saúde;

• redação técnica e aspectos contratuais;

• psicologia aplicada à arbitragem;

• ética.

	

( ) programa pnevc 4( )() horas de ensino 	)tisSioilalizirnte.

estágio profissional pr visi nado será oi)nigalon() em SUaS diver-
sas etapas, com carga horania de () horas e (luraça() mínima de um serncs-
1 re.

( ) estagio obscrvai-a 1) seguinte:

a) como árbitro - m, um> i)lIflhillo, 2 jogos;

b) como arbitro assistente - um (ua;

e) com assistência supervisionada - elaboração de relatórios em, no
mínimo, 10 jogos;

(1) como aluno - participando de discussões e avaliações periódicas em
U() (vários jogos).

Aos alunos concluintes do Curso de F.ducação Profissional de nível téc-
nico em arbitragem será contendo diploma desde que tenham cumprido o
estágio supervisionado e obtenham aprovação nos exames médico e
psicotécnico, respeitada a obrigatoriedade de 7W AO de aproveitamento nas

	

diversas matérias e freqüência mínima de 7()" 114) 	aulas.
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7.3 - Ações de legalização da profissão
.\ A\.\1 1 crLira uni trUp() eXeCUtIV( 1 1:1 Irmatil 1 1-,<)i-representantes

tiL tlivcrs S sctnrcs, CUiTi poderes FepresentativI s jLinr() ai Cnngrcssu)
Nacional u uuiras inrancias do potier, para acoinp.inhlamentl) dos trâmi-
tes da lei que ret.uia a pr itss e cue terá ta )iUl 1 1 ,bflL:iÇa l)asica a apre-
sentaçi ' de ciletidario de ações, relatórios mensais de atividades e piano
(li.' ir.li).iIh(	Ç i1suisIanciad

7.4 - Projeto de Ação do Árbitro junto à Criança
Irita se dc LVII) iriovadoni	coiiipicriiciiiar til) ifiulrI Como agente

tia (lisCij)iIii.i de açoes próprias dc sua pr)11s5() a Ser levada i
trililça CIU ItittlC ISC ilii.

I II )	 o seguinte:
a) I'úblicu-alvo

ic — t 14 ani
b ) Área de atuação
1	liS (c Imel 1 unditncntai. piHhcis 1	fl\ Ria'.

b) Atuação
\lediaiiie e(>nvcnh) entre a .\\.\i e 1w ' iiidicit	dos arl)itri)s e

ese ,ias, 1);11 . t apresentacui de palestras e cxp )S1C.t( ) de c:IS( IS próprios, da
pri tI\	de f rnia a salientar:

• ttiid:idi 1 com	preparo ) fÍSiCO e psicoiogR-) 1C sua liliportancia:
* ICCI11(;t tia proliss'io e	ua respc)I)salliiiiIa(lc;

• 1) 1 ( 11 liclIRIS e " ast iS'

• ipr&scILIacu 1 de vídeos;
• eiisliuInteni() tias 1-egi-aS de tuteluil C II

• aliuma aca) 1 tísica e demonstrativa complementar J uaild 1 neces-
s rn

• explicacoes sohre o mundo (11)5 .li-l)iir) IS, SeU funcionamento e
(liii rI 1'	.isi')eCt) IS.

e) Programas
pr p i i e mi biiizar parte (1() t j uadr dc arl)Iir s de cada Esta(h)

pala ai Uii lus eSCI ias, gratuitamente, ir peiic Id) iS ceri . em agenda. es-
caLi e pci tiicitlitic a serem determinadas pelos sindicatos e pela \N \[.
iiiciiianic (OilVci1i))s, acordo e parcerias, e ainda tinia gradtiaçao de ptmi-
(Is leLi iediC;iÇ(i de catbi aii)iiili, aleil) tiL (erilIiCa(l(i )iV VI )llIilitliii) social.
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7.5 - Projeto "O Árbitro nas Instituições Penais e Reformatórios"
In	flIeI1)< (>hlCtlV() (lo fl	jLtO	IfliCrio O!, l)ICfl) e lcv,id< a urna

p puhtçau carcerária e de reformatórios soeldis ()ti penais tradicional-
mente marginalizada, com o sentido de criar uma mensagem que mostre
um paralelo entre a legalidade e a atuação) do arbitro.

a) Público-alvo

População carcerária e dos reformatórios.

1)) Atuação

Mediante C( (Ovo 00) entre a \ N A F e/au sindicatos dos arbitr s e
penitenciárias ou reformatórios, para palestras ()ti apresentação de vídeos,
salientando:

• preparo físico e psicológico;

• tCCriiCIS da profissão;

• aspectos psicológicos;

• aspcctos (te relacionamento Com platéias hostis;

• apresentação de "casos";

• ensinamento das regras de futebol e aplicações práticas.

c) Programa

\l bilizir os árbitros dos respectivos tstadc s da Federação para atu-
(F1I11 (lesSeS recintos, de forma gratuita, mediante convênios, parcerias e
apoios flistiRiclonaIs do setor dc sc jcrança pública e ilistica dos 1'lsrados.

7.6 - Projeto de Promoção e Divulgação da Atividade dos Árbitros
lt'at.i 'e dc pio ojeto para \ jio cri>'uçiio, di', ulRa e I)r t1)o)Cloo do co in

plexo tecoico suciocultural da profissão c Ico arbitro, como exeniplo dc
trabalho para 0) ílfliI)iCfltC social.

a) Público-alvo

Grandes empresas, escolas, universidades e instituições públicas e
pi'iva(luos. 1 , 	) 1OS dirigentes e fLifleiOnílFiO 05, diretamente nas cm-

)u em seus sindicatos representativos.

h) Atuação

Nlcdiaiite convênio com as Federações do Comércio, da Indústria,
organismos e iflStitLiiÇi)C5 OU diretamente nas grandes C médias empresas
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OU ainda itravc de ( )NGs. \ siihsiancia (lesse ptoctu seria materializada
p1 )pr palestras, aprcsentacões e expi 1stç ' es, abrangendo:

• o preparo tísico e psiCul)tic() (II árbitro;
•	fliui)du esportivo e SLI:e. (rcterÍStica.:
• l 1 ll)stacul( IS da pre)hssa(

• iS (liticul(h1(les. pressí'es e hostilidades contra	árbitro:
• 1 ieLi(UIIL1i11CI')t() com j()g;td(IieS. ieet1lCoS ClilIles e púhlicn
• t1rc.'Sefltaç:u ) dc " caSc IS''.

e) Programa

1 )iriiielc por pré-agenda, de ti Irm.i gratuita, tuas com pain)cinio mate
rial e recurs >s das respectivas insrituic()es beneficiadas.

1 .xp Siçôes e palestras com algumas h >ras de duração, Cofli Um 0(1 T'nat
arhirr s. além da apresentaçà 1 de vielel s e r IlitroS pn ICCSSOS de divulgação.

\s IIu't.lteies 'cnam aquelas	'cr'ccid,e peli	sei rcs hnctictd

VIII - COMPONENTES DE CUSTO DO PROARB
( ) ('LedI) ele itnplaiitaçao e tiueluiliileltt(i elo programa deeri ser

estiniali( pira uma primeira etapa (l) r qeu piloil 1, cujos itens de gts
15 S(i;U 1 os seguintes:

a) Despesas institucionais na clailoraçai 1 definitiva do projeto IlasicI
e seu ktalh;tmenu

h) l )espcsas Cl Im os projetos d-, CulsI s de curto e longo prazo,,
C) Despesas de viagem rra 1)5 C( ntaU )s
d) 1 )espesis com o lancameni	iieial (h) programa em evento nacional
e USO,  ele dois cursos de Curto	no l'° ano
t) ( . UsiI 1 de uni curso de II lilgi 1 pr.1/l 1 no primeiro afli
g E )espesas com cl po )graina de nt.trket itlg e divulgação
li) 1 )espesas com publicay'ies, inalas diretas e telcmarketing
i) l)espesas c, mi itutorniati',:içao

) 1 )espests adminístrai i'as e ele pessi ol

.\ estimativa desses custos esta ia diretamente ligada às diretrizes inici-
ais da.\N.,\1-' e da dimensão 1 UC se )iteira dar num maior ou mem r peri-
III)	dc tIIlpLtTl?	1
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F.ntrctanto, como primeiros números, CStliYla-SC (jllC todo O) projeto
devera ter um custo em torno de RS 370.000,00 no ano de lançamento) e na
pmiil)Cini operaci(,nali/.acao t( oral (lO O çogmani.

IX - RECURSOS ESTIMADOS PARA O PROGRAMA

As receitas do programa l)asca(las na política do: parcerias estão
r° ojetadas para as seguintes fontes de recursos:

Essa estimativa seria alterada e consolidada dependendo da maior ou
menor receptividade de cada setor envolvido, trabalho (IUC deverá ser reali-
zado Como primeira tarefa da equipe de dircçao.

Somente após as sondagens iniciais e os Comprometimentos assumidos,
o programa devera ter inicio.

l. Importante ciuc o lançamento seja Ícito de forma basiatite m()tiva(la e
ii Ci pa uva para que se possa aogariar adeptos.
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JUSTIFICATIVA DE MODIFICAÇÕES NO
ESTATUTO DA ANAF

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
ÁRBITROS DE FUTEBOL - ANAF

REFORMA ESTATUTÁRIA - PROPOSIÇÕES

JUSTIFICATIVA
'el1 h( )lc'	1 illad( )S

1 stan)( )S encaminhando, para seu C( )i1l)eCitUC1)t() e avaliação, as pro-
posições para a reforma estatutária da ANAL , a ser deliberada por oca-
sião da Xl Assembléia Geral Extraordinária, marcada para OS próximos
(lias 15,16 e 17, em Teresina - Piauí.

Reconhecemos 4UC, nos últimos quatro anos, a A\- Al- tem atuado
de forma a consolidar os ideais da arbitragem no contexto brasileiro,
através da atuaçao) direta daqueles que a dirigem e da importante colabo-
ração dos filiados. juntos,  estamos abrindo os caminho )S para que a nossa
classe seja rcconhccida pro hssionalmentc; mas 11(1s1t110 s avançar no) sen-
tido de dotar nossa entidade de ins(nhillcnt-oS capazes ele respaldá-la cm
suas novas atribuições após a prc>tissioonalizaçao.

Nesse sentido, estamos apresentando) um novo niodelo estatutário e
informamos, desde já, que este não implicará nenhuma despesa financeira
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para a _\\\l., \	o nr -,iri i, est.tIvu s ltndo a iistttuteto para a parlicipt-
(.i() t tais a!)t'itILUntc de i1OSS( )5 ('Otti1iit1heit'()S, I)ttSc.ithIO COITI ISSO (lc'Cciitr:t-
lixar :1 \TN\l para (> littcru)r (los 1 - .srados, Congrce,ar todas as Catci' )rias de
arl)irros ( inadores e protissionais'') :Iiravs das 1 iias Munieilis((,1i:RlI-)

de \rhitros Municipal) e lc&lerac\es [staditais ( ( »i :tdro de Àrbitros 1
(lilais;, a sercn representadas pUI( s Sindicatos [statluais.

Percebe-%(- cl:tramentc que ln(l Icat( is, \ss lei tyes w	ii pciit ivas
1 staduats d .\rhiiros sei-ã(> S priniciras rej)rcscniaç()cs de nossa classe a
sCi'Crfl fi)ltaleei(las, já que () estatiltI)	l'OpoSIo prevê que toda a
classe (muuicipal e estadual) se faça representar peli Sindicato.

A idéia e que a :\\A1 Seja uma "_\ssocIaei (liui a'', tra-
zendo para si a reprcscntacio legal da categoria, pirem. (IR ulindo as
responSahllldads com os seus filiados (Sindicatos de Arbitros). (»ierc

nOS, ao ciii1t',rcar lodos (15 arl)itros de iiti.hol espalhados pel	brasil,
sal)cr (Iliailtos cl(:" Silo, tinde sim , descobrir 1)1 )\( is talentos e agir para
que se desperte	''scntimenn 1 ole w) , — ''de LI1Il')(

)ti tra característica nova que a AN .\ F issutilira será sua Inserçà
ciii projetos e prolttamas ',oct:iÍS. \o COIlte\io itti;il, todas is tratides

enipresas e 111St1tuIc5 pai: osprito de respoiisahilí-
d;t(le social. ( , ulerein is ter e trt l)r( ss e irg:m is g<)\ crtl;nleritutis conto tios-
'ui is futuro is parcein i e, desde ja, estarcnn >5 olemi in'tr;tndo flOSSl dispi
cmii em colah >r:tr com o entrenranienro di qiiut u s iciais relativas
crianças e aos td ilescentes.

1ssa t-etriu:i estai:lltmiria se juisttf'tca tunliciti pelis I(ltuLlIsaÇ(es que

Piemos deseiicaole:tr, CornO o Programa de ( ;iI>cit;tç-t() e 1 rtuaçii i Pt its
si(nal dos .\rbtiros de Eutel e sua Itiseiç 1 Social — PR( )\RU, cuja
proposta e:

a) curso is de curta duraç ) para aprirnorameliti 1:

li cursos de longa (ktríie;	pata torniaçmto

C) açoes iíeii mis para a Ieg:ili,açio da pt 'tissmu>;

(l) proteu) dc inscrc ) si ciii: a ser desetivolvidi > c( mi as Crialicas ciii
idade escolar, ci nu a populaç	carcerária em rct irmatorji (5, Cl mi enipresi-
ri is, tuiiei mii	flstitoito'o-s:
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C) capiaç	de recursos publico.,' e pri a(l( ).

Para alcançar OS objetivos acima, é fundamental a reforma estatutária.

)portunamcntc, estaremos (liscUtindo o PR( )\RB Com todos os

fossos filiados e os arbirros cm geral.

)utros esclarecimentos a respeito dessa reforma estatutária serão

por oeasiao da nossa Assembléia, cm Teresina.

. nlamos com o seu apoio, a sua co )lal)oraçao) e a sua crítica para

c j ite PSSLI1o)S ncl1iorar nOSSO) iict.

Atenciosamente,

Márcio Resende de Freitas	Sérgio Corrêa da Silva
Presidente da AN;\F	 Secretário-(;cral

1	i 01)'.
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PROSPECTO DO ESTATUTO DA ANAF

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
ÁRBITROS DE FUTEBOL - ANAF

ESTATUTO SOCIAL

(;onfot- nic (lClihCra(l) pela .\sciiihlcit (J(í.il l.Xtraortliflafla de
lavrada por intermédio de P55° cIctrOtIIC() C devidamente

rcglstra(l() iu ......dc Pessoas jurídicas, nesta cidade d(> Rio de Janeiro -
l'sta(l() d(> Rio de Janeiro, as alterações, c<)iiio se seguem, passam a vigo-
rar com a seguinte rc(laca( ):

CAPÍTULO 1
DA DENOMINAÇÃO, FINS E COMPETÊNCIA

.\rt. 1 - Iic,i ciniituida a \ ci.tcau .ic iiihd dos \rbitros de
Futebol — ANÀI, entidade de natureza civil, de direito privado, sem
fins lucrativos, com sede e foro na cidade do Rio de Janeir() — RJ e
subscdcs onde se acham localizadas as ni(Ia(lcs Filiadas em todo o crii-
ti)Fl() brasileir). ( ) prazo dc (luraça() c iiule(crnhiiLulo.

.\ii. 2' — .\ Associação Nacional (los \rhiims de Futebol, doravante
denominada simplesmente ANAl, e constituída para fins de rormaçào, estu-
do, cducaça(>, co )( rdenaçào, pro )rn( Çào e representação legal dos árbitro )s
de futebol, através de suas categorias profissional e amadora.
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Ri itntto UItIC() - 1.111 (;i.i:tlLr L-\ccpcIuna], a AN;\F atuar: Ii>) lifliti-

t() Social, quer seja ii>> aien(llmcnlc > das necessidades individuais de seus

associado ,, (] UCr ;cla ILI p0 >111> )ç:u> (lc ativi(ladcs SOCIOC(IUC1t1\aS em fave-

las. instituiçôes lu >spit ilares e de atenção a criança eaoaclolescente.

,\rtY , - A \\ A F tem por finalidade: a) representar, perante as

autoridades administrativas, juri(llc:is e (ICSpOrti\aS, os Interesses gerais

de sua categoria ou os interesses individuais de seus filiados; h) celebrar

ac >rdos, c nvençoes e contrato-., e> >letIv >s de trabalho: c) eleger ou desig-

nar representantes da respectiva catcg ,ria: (1) colaborar  com o E.stado ou

cimi a 1 nIcittIa Fri;i(Ia, Ç( )lii( ) <"Irgão técnico C cotlsultiv( ri() C5tu(l> ) e

nt s >lucu de problema,' jtie se re j aci> >nem e> >m a categoria po >ttssit iial

	

>1 tia representada: c	>rmar irhitros tic futebol, possl)llI

tati(li a sua entrada no mercado de trabalho, f) capacitar os ihitros

res li ravts da re.ili.aç	de cuist s e oficinas, visando ao constante

tpertciçoatiieiiio leCitico e liste>>, possihilit:tiido-lhes o acesso ao iii ei

prtissiitt1; g) capicilir	s arbiir 	 através- de CUrSOS, pa-

lestias, cc iitciciici;is, seilililaIn cs, etc., visititi> dota-los de capacidade tc-

nica e lisici capaz de	às novas exiLrcnci:is ti>> peltil piolissiotiil:

" u ( >il >l >iOiiti S So , >>ii iI1IZIÇI(>, iiii>>tiist'ij>litii, acititiatie, llcxll)ilkia(ie, liu-

niil(:tdc e eiRa '' : li) iliccitti\ > ) (-	 )i( >111> cci>> ao CSf)( cite, 1 (Lill>iI>, 1

ti , iii;iiucnd> Sci\ icos dc issislencil tic acordo com suas possibilidades

linti)tcii:ts: 1) tiilj>r.>r e	 ,s tiiialos Ciii Seus legítimos direitos:

manter sui .viçccs dc tssIstcI1cl> juridica pita os filiados e os amparado.,'

por lei: I) nas compencoes de anibito nacional, nos casos cm que o

tr() entender opoiitlflo ;leic)nIr ju(iiciaiinente dirigentes esporti OS, lute

granles das comissões i1'cnicas, jogadores e/ou j >rnaiistas, a :\N:\F, na

medida de sii.is picvusôes financeiras, pudera disponibihzarao (ctendl(ic)

auxilio no aten(limetin juriduco e nas despesas com as custas processual,,

m) promo\ er e desenvi ci er po >graliias sociais, principalmente OS que

en-c>i'ani itI\ ichiele	oleiuit;irt.t, \ > 11.1(105 para ccs filiados e para :i comuni-

dade em gerai.

1' — Nus casos ciii c i ue o arbitro solicitar O auxilio e se for obtido

sucesso na aça> c judicial, flicará resguardado previamente que a :\N .-\F. cun-

irme o eis>>, a eriicruc tia diretoria, poderá exigir um percentual a ffiii-
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1<) de contribuição asistcncial, que será tixa(l() pela ascmbIêia geral «w
definid) entre as partes antes do ajuizamento da ação).

2 - As atividades iuc dizem respeito à t( rfllaÇào e capacitação de
arhitros, resultará(> de um plancjamen(() interno da r\N AI, devendo
constar: modalidade de intcrvcnçao, plano pe&Iagogico, CO() docente,
tempo de duração, obctivos, publico-alvo, CUStOS operacionais, tomes
de recursos e resultados.

§ 3° - A fim de cumprir suas finalidades, a ANAF se organizara cm
tantas suhsedes quantas se fizerem necessárias, as quais serão regidas pclo
SCU Regimento 1 ntcrnc .

4 - Poderá a ANAF produzir material publicitário OU contratar
nsultoria especializada para divulgação regional ou nacional nos diver-

sos veículos de comunicação, como jornal, rádio, iv, etc., a respeito de
suas atividades internas e sociais. Autoriza-se ainda a realizar e publicar
pesquisa arespein) de temas correlatos à arbitragem de futebol, bem
COMO utilizar profissionais da :J-ca 0)11 consultoria externa para a elabora-
Ç(> e aplicação do seu plano 	edagogico.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES TÉCNICAS

Ao. 4 - São atrihuiçocs técnicas da A\ AI : a) realizar curs( >s, pa-
lestras, seminários, etc. tios Nstados, por pessoas especializadas e
credenciadas cm assuntos (k arbitragem; 1)) aplicar as penalidades previs-
tas no presente Estatuto e no Regimento Interno; e) propor ás entidades
desportivas e afins a edição de normas, objetivando a padronização da
arbitragem brasileira; (.1) credenciar instrutores para ministrar cursos de
tormaçào de arbitros de futebol; e) diplomar os inscritos e aprovados
nos cursos de formação e pi movcr reciclagem nacional de arbitragem
de ILItcl) d.
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-	ii cuniprimenti > de suas tiniiii.lades e atrtbuiçi>u' lcc

111;, a AN_\U pi dcr c'. lal)ciccer ci intraros, ci invnii is, parcerlas. (1( ia
e patru n s Çciiiii llfl lIS .CUS is ,,	 g	noeiaciiis, (-()til orgai IS overanlunl;IIs

ILIS esferas municipal, estadual e federal, cl mi .1 Iniciativa privada e ii 11)1

ir'IIiI/tÇ0CS It1() govctnan)cntaIs, tanti no Ri:isil colho no exier j ( ir.

CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO

\ri.	-	ci 1dli1	pata ii ILIIIIl(iil.Hticflt) da

gI,tI utulade m> exereicli de cargo ,, dci lvi )S li) .ihsteiição de ilU;lISLlucr
;itivid.ules n'to e hiprcdilill(las nas tinaiRLide'. lielicli mnadas nesse l statui
Ii) (' em lei , as dc u;iriter p liiic(i 'i.iriid;iriii; e) nií> periiiiiir

Cessam gratuita IW relhltIiiir:I(ia (III Sedcae T1lI(iadC'. (ie inclimfe poluiicii
ria ri ii Li ria.

- Para atender ao perfciro funcionamento da .-\N.\l , atú o
ultimi 1 (lia útil do mcs de março, todas as cnti(la(Ics filiadas (leveral cre-
ditar, a título de anuidade, o vaL ir C rrcspi mndciitu a 1(1, (dcz ir ccnti 1)

&liis valores rciidos pela citada l-:ntldadc li) mli anterior;

l'aragrafo unicti - ( ) irbtmtii da telaçio ilhieri icicmnal e nacioiial
1 convite, amuar em c(mnipctlçn) de ambito estadual Thil 1 precisa Cl Ilhlri
Imitir com a :\N.\l, clitrelinto, a seu critcrlo, pll(icra contribuir com os
vali te'. c '.tipulaili i'. pdla citidade c'.ta(ILI.tl.

CAPÍTULO IV
DO QUADRO SOCIAL

Art.	-	\ .\N.\l	ooiisiiiuijola [)1)1- lilIiimcil	iliniitacli	(lc '.l)cIll'.,

(ll '.m1Ihuiclos ILIS SCij1Iiliic'. cai('. orlas:a) unl(LL(Ic, filiadas,	uIc S;io as ulhil-
(la(lc '. reIreseihtaiivas ulsirl)ltri,s 111,5 l.staili IS da lu(lcrie'Rl li) .irl)itros

1)11 ilt'.sI,iIhaiS, pdtii	III QuadrolIlti• rI)acIollal (l:1l:_\)e i< , ( , u,1

dri 1 '\adil mal (( il	c	irimiir is pr ifissti mais,	1rtiflcct1tes a(> Quadri
c(leracoes F.sri&lu.iis I. I'.Si iciadi IS as suas tcspeCtivas cnrid.mdcs dc

tu)reSentdÇãO: (1) :írhit ri s aniaci ires, Ir ncuni is ao Quadr 1 das 1

l;tçiics 1 'lstaduais i iu ligas \l&iiiieipais, i cl) l c scllIild o S 1 )01 suas ruspcciivas

entidades dc .Iassc.
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Art. 9" - Todas as entidades de CLISSU tCI1I asCd1ra(I() SCU direito cie
admissão ao quadro social, atendidas as exigências da legislação em vigor e
deste Estatuto, exceto nos casos de falta de idoneidade, cabendo, na hipó-
tese de sua recusa corri esse funcionamento, recursos à autoridade compe-
tente.

Parágrafo único - Para ser filiada, a U.ntidade deverá ter documenta-
ção própria que comprove judicialmente sua existência.

Au. lo" - Dividem-se os associados cm: 1 - Fundadores: Os que
tenham participado da Assembleia ( ;eril de Fundação da AN A1; li -
1 fetivos: Aqueles que apresentarem seu pedido de filiação aprovado pela
Diretoria cal re/orenc/m,i da Assembléia Geral; III - uhilados: ( )sárhi-
tros que deixarem o quadro nacional e a atividade no futebol profissio-

nal por atingirem a idade limite imposta pelas entidades superiores.

Art. 11 - São 1 lonrarias da Entidade Nacional:

- Medalha "25 de Outubro - Fundação da i\NiF"
Parágrafo único - A Medalha ''25 de Outubro - Fundação ) da

ANAl : '' será atribuída, anualmente, ,tos  que hajam prestado relevantes
serviço os a 1 ni idade Nacional, em conformidade  o m o Decreto n' 3, de
25/9/UO

11 - lit ul S de a) Eméritos; 1)) Beneméritos; e) 1 lo onorarios.

§ 1" - São 1--'méritos os árbitros que: a) por jubilamento, deixarem o
quadro nacional; b) aqueles que deixarem de integrara diretoria executiva da
ANAF

2 - Sã(> Beneméritos: integrantes da sociedade que tiverem prestado
relevantes serviços à ANAF: a) promovendo a solidariedade cia classe; 1))
concorrendo para o desenvolvimento cio patrimonio; c) efetuando doações
OU legado.

§ 3" - São 1 lonorái-ios os que, nao sendo árbitros, hajam prestado rele-
vantes serviç( sa 1 .nticlade Nacional e por eia agraciados com esse titulo.

Parágrafo único ) - os sócios Benenieritos e 1honorários não poderão
votar ou ser votados.

Art. 12 - São direitos:
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.1) tI nnar p ) SC nas .-ssci1)hleias da 1 intid,ule. 
p >dciid votar e ser VI lia

clt, respeitadas as limitações gerais. h) candidatar-se a s cargos eletiV( )5 e de
representação da Valtidade, reSpeli uias as e Indiçoes previstas em 1 ci; e)

concorrer (14.. qualqucr lt() IUSIVI de (littit() 0(1 (4 Ii)lFiiti() a este 1 ;5titUlO
emaliadl da I)iieniria OU (LI ;\sseiiibleia Geral, no ii7() de 30 (trinta)
(lias, para alitI )rkhlde cornperentc (1) usufruir de tI 4(14	145 serviços presta-

pela 1 .Iiti(LuIe na forma quc f ' rem estabelecidos; (.-) requerer CC )i1\ 4
çao de \sseiiihlei;i ( ;er1 I';xtli101dii1iFl) Ilds CC 4IidIÇ4)CS estabelecidas na 1 .ei
C 11(StC l.SlIl (11(4.

.\rt. 13 -- .\ hliaçao na ,\N;\l deverá ser S,)liCit.lda P°1 iIlteI'Il)C(ii()

de Re uerimenn instruid com s seguintes doeuniefltl s: 1 — Entidade

de ámbito estadual: a) chia da \ta da .\sscmblc;i ( ;d Lxtrai Irdinaria
(JIle :IUtt)ri/OLi	IiIiiçao; 1)) (l((C(IiiiCliI(IS (II) i'rcsl(Icntc	R(; e ( l'l/ \1F):
) Comprovanie (14. endereço da llliiRladc e do Presidente; (1) cpia do

cariao dc idci)iIttC:lCà(> itridic;t (( NP J) atuali,ad '	e) relação (14)5 (lircil)-
res da 1 LIiI ulade: t) tivinitestaçã verbal, em \sscnihk-ia Geral da ,\N \ 1
SI )lie1tifl(l( 1 tiliaçai 11 — 1 iitid ide de ambito municipal: atem (los (II (eU-
Incuti IS acima inencionadi IS. (Ie\ era comprovar eSIJE tiliado a liii idade
1 .sracIiial III IS A rl)ii VI I' 11_1 - Arbitro da relação nacional. estaduaLuu

municipal: a) t- i liliprovar 1uc integra o corpo associativo da Ftitid;ide

CSt adual: h) encanli nhar c< ,pia ., (h) ., cli (cuineili (IS (k' RlefltliLldc e ( 111
'ii 1; e) cipia d endereço residencial.

1 — \tii ado e processado 4) pedido pela Secretaria da .\\ \I. o
Presidente deferirá oU na') O peliul i. Se 1) pedido tor aprovado, ()
(lente expedira Ato de Filiação e (lelerminara a conlunicaçio na prilielra
,\sseinhk)ia ( ;eril.

Art. 14 — Sàc i deveres: a) votar c ser votado nas elcices (4c1ais: h)
pagar as c< uitrthuiçes e taxas es(al)elecidas no Regimento 1 ruem i da

l.iitidade, coritoritie estabelecido no lstatuto: ( prestigiar a l.iiiidade
todoS 445 1)1(14 IS )) seu alc:iiice	ipg	° sn(	lSSoclail\ 4) cflhie

os integrantes da c;llcgori:l; (l) comparecer às Asseillhk)i:is Gerais da 1

Jade e acatai Suas clelilueraçoes: e) desempetiluar 1 ' s carg( >5 para (IS quais
foi- cieiro e n s 1u:IIs tenha sido ifl\cstidl >: f respeitar a Lei e as aiitori(:i-

(les constiniftlas; ) obedecer ao 1 starciro. acatar is clecisoes emanadas da

Diretoria e da ,\sscnihléia (
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Parágrafo uniC() - As formas de representação por meio dos votos
(IC todos OS associados, exceto as titii1iles filiadas, serao determinadas
pelo Capítulo das Eleições e regulamentadas pelo Regimento Interno da
ANA!

Art. 15 - Os filiados estão sujeitos às penalidades de: a) advertência;
b) suspensào; c) exclusão da filiação.

1' - Serão SUSCflSOS os direitos das entidades filiadas que: a) não
comparecereul a 3 (três) Assembléias ( krais consecutivas sem justificativa; b)
desacatarem a Assembléia Geral ou a l)ircn iria; e) sem prévia autorização da
1 nti(lade, tomarem deliberação ciuc eOfll i)r( )ineta a Categoria profissio-
nal representada; (1) fundarem outras entidades que não sejam reconheci-
das.

§ 2' - Em caso dc suspensio do filiado, o mesmo não podera atuar
na Diretoria até que seja regularizada sua situação junto à Entidade.

§ 3" - Serão eliminados cio quadro social os filiados que: a) por má
conduta, espírito de discórdia ou falta cometida contra o patrimônio moral
ou material da 1 .ntidadc, constituírem-se elementos nocivos a Entida(ie; b)
sem motivo cicie justifique, atrasarem mais de 3 (três) mensalidades ou outras
contribuições estal)elecidas neste Estatuto.

Art. 16 - As penalidades serão impostas pela Diretoria.

§ 1" A aplicaçào de penalidades, sol) pena de nulidade, deverá proce-
der à audiência cio filiado com a Diretoria, o qual podera aduzir, por escrito,
a sua defesa no prazo de 20 (vinte) dias contados cio recebimento da notifi-
cação.

§ 2° - Da penalidade imposta caberá recurso, de acordo com a legisla-
ção vigente e com o Regimento Interno.

§ 3 - A simples manifestação da maioria i ià basta para a aplicação de
c1 uaisc1 iier penalidades, as quais só terão cahiiuenn ,n iS casos previstos na Lei
e neste 1 statcin .

Art. 17 - ( ) associado que vier a desvincular-se do Quadro Internacio-
nal de Arbitrc is (Fifa) e cio Quadro Básico da por haver completado
idade útil tornará sócio emérito. kn.1 uanto aquele que, por outro nl )ti-
o, deixar de vincular na Lista Nacional da (1l', se desejar, poderá man-
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ter sua COrkIiCkl() de associado da ANAF, conforme a letra "c" do art. 7

(leste 1 sI atLit( 1.

Parigt-af> únic - Caso uma unidade Filiada vier a perder a sua con-
(,Iica de associada, caberá a diretoria executiva da ANA F, de ac )rdo
C<)111 seu Regimento 1 nterno, tornar as medidas necessárias de pr teçà e
inanutenç) dos -,,ocios profissionais e :uT)a(IOres, constantes das leiras
"e'' e " d'' do ari. 8° deste Fstatuio.

Art. 1 8 - Os seios integrantes do Quado Internacional e Nacional
tem direito a V( t( ) nas eleices da ANAl, na fOrnia csi ahcleeida peli
Capíru li da 1 Jeiçà ).

Arr. () - Os sócios inregi-anres d s (.2uadr s Estaduais, tias Ligas,
Municipais e os Amadores terac direito a v )to nas eleições da ANAL
conforme representação de suas entidades de classe cm seus isrados de
origem e segundo Forma estabelecida no Capitulo da 1 -leição.

Ari. 2)) - Os sei' s nau respondem subsidiariamente Pelas obriga-
does sc )cials e ic niaria c()nrraídas em ii mc da ANAL

CAPÍTULO V
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 21 - A Adi inistracão da AN AI será exercida pel )5 seguintes
orga( Assembléia Geral, Diretoria Executiva, C(m ,,elho Uiscal e (
selho de Representantes.

1' - As vagas que se verificarem na Administração serão preenchi-
das pelos respectivos suplentes, eleitos na íorma deste 1 -.Statulo.

2 - ( ) membro da Administração que desejar ser substitui() de-
verá formular pedido )unto a diretoria da ANAL, devetido o mesnio ser
transcrito no Livro de Aras.

§, 3 - \ direoria da AN;\F podeit propor a suhstiuição (le qual-
quer iviembi-o da Administração qtic..- adte conduta (lcsaI)onadlora pe-
ante a Associação, devendo o rnesnio ocorrer por processo instituí(k)

pela Comissão de Fitica, dando ao destituído o (Iireio de dclesa.

Art. 22 - As decisi'cs da Administração sera{) tomadas pela man)ria
(1<)S \'(>«>S  (nietade mais um) apurad )s em cada reunià().
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CAPÍTULO VI
DA PERDA DE MANDATO

- ( ) mci hrus da l)IrcE ri,i 1 x1 cim a (: dc, ( selho lIcLl
perdcrao 1) mandato floS seguintes casos: a) grave \ iolação do Estatuto; b)
abandono) do cargo na forma prevista neste Estatuto; c) aceitação ou Solici-
tação (lC transtcrência que importe no afastamento do CXCfC1Ci0) cio cargo; (1)
processos criminais 011 atos que dcsah cllcfll sua conduta profissional.

§ 1' - ;\ perda cio) mandato será declarada pela Assembléia ( ; eral
Lxtraordinária.

§ 2' - Toda suspensão ou destituição de cargo da Diretoria ou cio
Conselho Fiscal deverá ser precedida de notificação que assegure ao inre-
fessmlil() 0) pleno) direito) de defesa, cabendo recursos na forma da Lei e deste
I'.statuto.

Art. 24 - 1 lavendo renúncia, destituição ou perda de mandato de

clualcitier membro) da Entidade, o Presidente, através de Ato, nomeara, a
seu critério, um dos suplentes eleitos.

§ 1'' - As renuncias serão comunicadas por escrito ao Presidente da
AN Al

2" - Uni se tratando) de renuncia (h) Presidente da ANAL:, será a
mesma notificada, igualmente por escrito, ao seu substituto legal dentro de
48 (quarenta e oito) horas, ue reunira a I)iren cria para dar ciência e provi-
clencias (1<) OCO orrido.

Art. 25 - A convocação dos suplentes do Conselho Fiscal compete ao
seu presidente ou ao seu substituto legal, obedecendo à ordem da eleição
dos mesmos.

Art. 26 - Se ocorrer renúncia coletiva da l)trctoria e do Conselho Fiscal,
o Prcsicknte, ainda que resignatário, convocara ml Assembleia Geral a firo de
que esta eleja uma nova  Diretoria para completar o restante cio mandato
vigente.

Ari. 27 - No caso de abandono cio cargo, p cecler-sc-á na forma dos
artigos anteriores.

Parágrafo único - Considera-se abandono do cargo a ausencia não
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tistitcadi .1	(trs) ÍCUflI(JI5 c)r( narias i>u extrardinarias StI esi as (Ia
l)iciiiri,i tXÇ((IU\ 1	III di> ( i)ilsUIt>i i IIsCaI, ('(iT1t>rI1C	C:>s

CAPÍTULO VII
DA ASSEMBLÉIA GERAL

_-\rt. 2 - .\ \ssemI)lcIa ( ier.tt, ) nLixim de (IcIil)erac'ii , e i)be-
rana CIII SLLIS (ICCISOCS que um ci )ntranem a s normas consttucic )miais
lci.iis e esta( iitirtas.

\rt. 2 1 ) — \ s Asscmhkuas (	serai> ( )icIiuirj;js e lxrr;uurcIinirjas
c pi idem ser ei mvi cadas de t ' im;l Ci >flColflltaflte.

1 — .\s .\ssemhlétas ( ;erat ( )rdntirias destin;lm-se a: a ) lulgar
IlNri i (Ii) itii> .Intcru>r, (( )I	1 j)r(''(:lçi(i	1e (: i iuli;ts, a)reCian(Ii) (IS ris-
p('er1vs d )etIul>tultiis; h) (!eIII)eIlr sobre a prop st:m orçamenm,iria de te
ceita e despesa para o cxeret(. ii seL'iImmtte; e) eleeer irietiatnterite a 1 )ireu
ria kxecutiva e ii ( mnsclliii Fiscal.

2 — \te tinat dl) mes de mali) dc Ca(Ia an i . as entidades filiadas
devera() efl lar e t I L> do parecer do ( uiise!ho 1 isctI e da Ata da \ssem-
hieta (kr;il ( )nlin;iria (I IIC aprovou as contas iii> c\ercício imediatamente
;tiltCtiOr de sua em>iiiIade.

— ;\ prestaçao (te colhas da lntidadc Nacio iiiil devera scr feiia
(LI seguinte t( rni:i: u) até final (1<>  11>15 de ahril, i pIestacai> de ci mias d o

111(1 anterior deveri ser apresentada 01 (onseIho 1 Iscal para clahoraçao
de relatri e ei nupetente parecer: h na :\sscnohkia Geral ( )rdi iria, o
relatorji> e o parecer do (;onseth 1 ISC.II ser:I() submetidos aos presentes.

Art. 30 — Nas \sscn>hki:os Gerais l.xrruiordiuitrias, los assuntos que
ILil 1 (OI>StiClit di, edital ruiu l)O(ICríi() ser (letil)el:Id( is.

Art. o1 - \s (lctil)craçoes no \ssernhlema ( ;t serau toni:odas
ulaili-ria lsi,Iua (te votos em rctiçao au total ilios tiliadoms em primi_I-
r.I eunvomeaçao e, ei1 \(gIIIld.1 ((OI1VOeICiO, I1>t - Ia lo ra após o Ilolariu
istaheteeido j)ar:I 1 prifl>eiia, li)? nialorla dos v los (tios hlia(I( os pre-
sentes, salvo> I>S COSOS	re\ IS t i0 s em Lei, neste l.Sl:ItiItu e imo Reítineui
10 (LI Fiitidade.

Pargrafi 1 uniei 1 — Para diss ;lucao da Lntidade e prununciainento 0

si ihrc convençi , i necess:írio um qiirüm de 2/3 til its terços) dois presi-
(ti_l1tO_5 CIII> Icr l resentante s &Lts (flI idades hliadas.

112



Relatório Final

Au. 32 - Serão acatadas as dclihcraçocs das Assembléias Cofl ocadas
para decidir sobre OS seguintes assuntos: a) reforma do hstatuto: maioria
absoluta dos filiados; b) tomada e aprovação de contas da Diretoria; c)
aprovação de proposta orçamentaria e suas alterações; d) aplicação do
patrimonio; e) alienação de imóveis; 0 julgamento de atos da Diretoria
relativos a penalidades impostas a filiados.

;\rt. 33 - Serão realizadas Assembléias Gerais l-'.xtraordinarias: a)
quando o Presidente ou a maioria da Dircu )ria C (lo) Conselho Fiscal
julgarem co uivcniente; b) através de reelucriniclito por escrito de metade
mais um das entidades cm condiçocs de votar, especificando
pormenorizadamente os motivos da convocação.

Ar(. 34 - A convocaçào da Àssenhi)lcia ( cral Fleitoral será feita por
meio de edital, com antecccléncia mínima de 3() (trinta) dias, sendo envi-
ada circular, via correio, para ser fixada nas sedes das entidades filiadas,
podendo ser publicado o edital no boletim informativo da ANAF ou de
entidade filiada ou no Diário Oficial da Uniao.

Parágrafo único - Quando se tratar de Assembléia para discussão e
aprovação (li) halaliÇ() e previsão orÇaifleniatiíl ou suas alterações, deverá
constar na Ordem do Dia do 1 dital de ( . 0 )11V( )c;iça ), l)CIfl corrio a apreci-
ação) (lO parecer cio Conselho Fiscal.

35 - ( ) Presidente da Entidade ila( O dcra se opor a convoca-
çào> da Assembléia 1 xtraordinaria rcc1ucrRla pela maioria da Diretoria,
pelo ()nsclho Fiscal e pck)s filiados, devendo tomar providencias para
sua realização dentro de 30 (trinta) dias contados da entrada do requeri-
mento ) na Secretaria.

1" - Na falta de convocação pelo Presidente, expirando o prazo
estipulado neste artigo, a Assembléia será realizada por convocação dos
interessados, com audiencia da autoridade competente.

§ 2' - l)everào comparecer à respectiva Assembléia, sol) pena de
nulidade da mesma, a maioria dos que a prom( )vctam.

CAPÍTULO VIII
DA DIRETORIA EXECUTIVA

As normas cstatut.rias, bem como as deliberaçoes da As-
cnih!ci.o ( kr:ol '.0 -cCutado r ' r uma Direto ria, com a seguinte com-
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posição: Presidente, Vice- Presidente de Finanças; Secrcttriu-Geral; \'icc-
Presidente jurídico e 3 (rr:s) suplentes, akin dc um Conselho 1 ï'eal cn >m-

n.sro de 3 (três) efetivos e 2 (dois) suplentes.
1" - ( ) Presidente, durante o seu mandato, devera nomear, dentre

as entidades filiada ,-, ou arhitrn)s da rclaçao internacional e nacional, re -
prescntanrcs para conip >r as: a) 5 (clncC ) vicc-presidcncias regionais; h) 5
(cinco) cadeiras no Conselho de 1 -t ica.

§ 2' - R iderã nomear, ainda, os seguintes ;\ssessc res e Repi-esentan-
tes: 1) Assessor Fspecial: 2) Assessor de Relações Internacionais: 3) Scci-c-
tãI. io de Administraçà ) e ltrimni : 4) Secretário de Cuniunicaçào e
Imprensa; 5) Representante du Quadro 1 eminim 6) Representante tio
Quadro de Assistentes.

§ 3' - De acordo com as necessidades, a Presidência poderá n mear,
)t prazu determinado,	 de l-.studos e Comissões Nspeciins

para tratar de :15 SLLnto5 ligados a atividade.
§ -1' - ()s integrantes nenei nadc s no irem 1, 2, 5 e 6 estão subordi-

nados diretamente ao Presidente e s demais à Secretaria- Geral.
§5" - As arr ihinicênes das -\ssess rias sera( 1 normatizadas pela L)ire-

tona 1 xccutiva.
Arr. 3 - ,\ Diretoria l-xeeuriva rege--se pelas seguintes normas: a)

reúne-se nr(linarnamente uma vez p()1 ns e extraordinariamente sempre
que necessário, por cn )n\ ocaçal ) do Presidente; h) delibera vilidtineiite
com a presença da niai ria dos seus mcmhr( s. sendc as decisôcs >madas
pela mau nria simples de VI CII IS dos presentes, reservado ao Presidente
\.( )1() de (lesempate; e) as ticliben-açoes scrao C( >nsngnadas em atas circuns-
tanciadas e lavradas cm livro próprio, lidas, apo )VadaS e assinadas ao tm
dos trabalhos pelos presentes.

Parágrafo unico - Perderá automaticamente o cargo o nnemhrl> tia
I)iretonia 1 xeCLtt iva que, sem ustittcat iva por escri(o, faltar a 3 (três)
reuniões ordinárias conseculivas ou a 5 (cinco) reuniões durante o ano.

M. - Cabem à Diretoria Nxecutiva, dentro dos limites da Lei e
(leste 1 star1nro, as seguintes atribuições: a) piopt nr à Assembléia ( ;eral as
políticas e metas para orientação geral das atividades da ANAF, apresen-
tando pnnnzranlaS de trabalho e orçamento, além de sutcrnr as medidas a
serem tomadas; 1)) avaliar e i viiieiar c> nuontatltc dc recursos finan-
ceiros e us meios necessaric s ai trendinteniti i das i ) ttcics e scrVie is; C)
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estabelecer as normas para funcionaniento da ANAF; (1) elaborar, junta-
mente com lideranças do Quadro Social, proposta de Regimento inter-
no para a organização do mesmo; e) estabelecer sanções ou penalidades a
serem aplicadas nos casos de violaça() ou abuso cometidos contra dispo-
sições de lei (leste Estatuto ou c( )ntra as regras de relacionamento com a
cniidade que venham a ser es(abelecidas; 1) deliberar s(l)rc a admissão,
elliuhciaça() e exclusão de filiados e suas iii1pliCaç()CS, bem (( )mc > S( )l)re a
aplic:içacc ou elcvaçào de multas; g) deliberar sobre a c )nvocaça() da AS-

SCflil)lcIa Geral e estabelecer sua Ordem do Dia, considerando as propos-
tas (1()s filiados nos termos deste Estatuto; li) fixar as normas disciplina-
res; i) contratar, quando se fizer necessário, um serviço independente-
mente de Auditoria ou serviços dc profissionais nas áreas administrati-
vas, sociais e de comunicação; j) indicar banco ou bancos nos quais serão
feitos ncgocios e depósitos dc numcrarios e fixar o limite máximo que
( )dera ser niantido no caixa da ;\ N AI ; 1) adquirir, alienar ()ti onerar

bens inióveis da sociedade, Comi expressa autorização da /\sscmbkia (;e-
ral; m) fixai- anualmente taxas destiicadasacohrir dcprcciaçocs ou (lesgas-
tcS dos valores que Compõem o ativo l)erc1tnente (Ia Cflti(la(IC.

§ 1" - ( ) Presidente providenciará para que OS demais membros da
Diretoria Executiva recebam, com anteccdéncia, cópias dos planos e pro-
jetos e outros documentos SOl)re 05 quais tenham que SC pronunciar,
sendo-lhes facultado, ainda anteriormente à reunião correspondente, in-
quirir empregados ou filiados e pesquisar documentos, a fim de dirimir
as duvidas cvcniocalmente existentes.

§ 2" - ;\ Diretoria Excctii iva solicitará, sempre que julgar converti-
elite, o assessoramento de quaisquer funcionários graduado os para auxiliá-
la no esclarecimento dos assuntos a decidir, podendo> determinar (ldIC
qualquer uldcs apresente, prcvianicnte, projetos sobre (jucstoes específi-
cas.

§ 3" - As normas estabelecidas pela Diretoria Executiva Serào baixa-
das cm forma de Resoluções, Regulamentos OU instruções, que, em seu
conjunto, constituirão o Regimento Interno da ANA!:.

Art. 39 - Ao Presidente compete, entre outros, os seguintes pode-
res e atribuições: a) dirigir e supervisionar todas asativ iulaulcs da Asso-
ciação Nacional (los. 1\iI)iti()S ole Fuchol - ANAF; 1)) baixar os atos de
cxccoiçao o das ciccisocs da l)irco orla 1 xceutiva; e) assinar, juntamente
COM o l)crcior Financeiro ou outro diretor designado pela Diretoria
Executiva, contratos e demais documentos constitutivos de obrigações;
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cO eunvc)c:Ir e presidir is reiirilucs da 1)ireturii 1 \eÇuti\ :1. bem as
:\ssemhkias Gerai,' CII IS tiliaili is; e) apresentar .\ssembkia (;era] ( )rtli-
n:ria: 1) re1atiri(i da icsriu; 2) ItIatiç(> geili; 3) representar uiva e passi-
vamente a \'\;\i clii jI.1IZI) e lura dele; 4) elalunar u plano atitial de
atividades tia \N;\I; 5) assinar is cheque , i iliu:rIi '	lintamente c< ml o
1)iretor 1 : Ii1ti . l r, ou outro diretor IndicaCiti.

Ari. 40 — \i «tce-Presklcnre de Finanças compete assinar, juntanlenre
(-()i11 ( ) Presidente, Ci inrrarc )S e deiiiais iii ictiflieflhl IS CI )TistitIIti\i is iii i >hii-
g;tç()eS C Cl)tqiI(S bancário,,, bem como interessar-se permanentemenre
ei(1 trailalilci (ii Presi(lente, scil lind(,-o iii is inijiedimentis tempo-

lalioS OU lii) alISh.tlilClIt() tlCilh)hti\ i.

\r. 41 - .\o Secretíri 1- ( ; ertI compete, entre ()utras, as seguintes
:itrlbuiçC)es: a) substituir	Vice Presidente 11(1s impedimenri iS Tenpi
ri(>s 1)11 nu ;itisranienru defiiiitivu; h) secretariar os rr;kaihiui e Li r;tr is
Atas tias Rciiiiies da l)ireti ' ria 1 xectitiva e da í\sseiuhk)ia Geiai; (-) les-
piiiisahiliiar -se pela guarda dc- hrus, documeni s e arcjuivus perillien-
((5.

Art. 42 - \ Vice-Presidente lurídico ci impete: defender a 1 niida-
de e seus hliadi ) uni (luais(Iuer 1 suiit(iS rei:teionadi,s com i arca jtithciai.

Parígratti iinieo — Nu casi ' de vaeancia, ii Presidente iionlci.t -aipieti
(e para asstiniir :i 	.

Art. 43 - ( )s eleitos na ' 'cri'' pessuahiieiuc usp ilsavuis pci
Lzaeies &iiie cilutraireni CiTI ti' 'tilu (LI \N\i e LIII respi indcni si'JRI,IrI,i
mente peb s prejlií/i s resultante, de desidia e ()missa()  se nau agiram c( mi
culpa ou (1( >1().

1	— \ .\r'.\I"-	 atos l que se refere este ;TlTILib

'IS houver r:iiilieudu 011 cicies ii iir:tiIii pr\ eitu

2 - ( )s que participarem k a ' ' w ic'' si ciai eni se
'i(lIIte a na(iire,a da sociedade, podem sei (ieci;Ir.i(It)S pessi';iiiilelltc
repi ,nsvels jielas ibrigaei>es ciii n une dei.i o intruídas, sem ptc i tiíi 1
das ancies cuibivei s

3'' — ( ) iiienhro da 1)ireii,ria I -.xeelitI\ 1 i.tie, ciii c1uakjuer mi iludi-
tu reierenteaessa uperaçio, tiver interesse oposto lo da .\NAI iiu

p)dená Iiariieiji;il tias (ieiit)eraçues relacionadas e'iiii essa Operuigo, Cliii-

pri-lhc o dever de declarar seu impedimento.

4 — 1,,cm prelu;7o da	(ju<.- possa caber a c 1 uuik 1 ucr :155, iciadii, a
\NAF, p	ca ,liIftcn1e	liflitscluiiclt s,i ili,d,s cscuiiiido' ciii
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sembléia Geral, terá direito (IC ação contra os diretores para promover a
sua responsabilidade.

Art. 44 - Pudera a Diretoria Executiva criar comitês especiais, tran-
sitórios ou não, para estudar, planejar e coordenar a soiuçao de questões
especificas iel:it I\ IS aI funcio Illamcnt	da :\N .\ 1.

CAPÍTULO IX
DO CONSELHO FISCAL

Art. 45 - Os negócio ,, e a' anvidade oli \N:\1 ser,-i0 fiscalizados
assídua e minuciosamente por um Conselho Fiscal constituído de 3
(três) membros efetivos e 2 (dois) suplentes, todos filia(los, eleitos cm
Assembléia Geral.

Parágrafo uflico - Os integrantes da Diretoria Executiva não podem
exercer cumulativamente cargos no Conselho Fiscal.

Art. 46 - () Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente sempre que
necessario, com a participação mínima de 2 (dois) elos seus membros.

§ 1° - Em sua primeira reuniao, os Conselheiros escolherao, entre
si, o Presidente, que indicará um Secretário para a lavratura de Atas.

§ 2" - As reuniões do ( nsclho Fiscal poderão ser convocadas, ain-
da por c1uakj uer de seus membros, por solicitação cia Diretoria Executi-
va ou da Assembléia Geral.

§ 3° - Na ausência do Coordenador, será escolhido um substituto,
na ocasião, para dirigir os trabalhos.

§ 4" - As dehbcraçoes serão tomadas i r maioria simples de votos e
C( )nstarao de Ara, lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada
final dos trabalhos de cada reunião, pelos conselheiros presentes.

Art. 47 - ()correndo três ou mais vagas no Conselho Fiscal, a Dire-
toria Executiva determinará a convocaçao da Assembléia Geral para ele-
ger substitutos.

Art. 48 - Compete ao ( )nsclho) 1 'iscal exercer assídua fiscalização
sobre as operações, as atividades e os serviços ela ANi\F, examinando
livros, contas e documentos, cabendo- lhe, entre outras, as seguintes atri-
buições: a) na reunião de prestação ele contas, conferir o saldo cio nu-
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nielarli 1 CXISI(ílic cm Caixa; h) verificar se os cxi lati is de conta.,' bancárias
cnnfcreni COlil a LSCiit1IliCfl(i (LI \1'\L\1 e) CX Ifli ir ML li lilOiltaTite das
despesas e iii\ - crs,cs re li?adas estai de contuniiiiltcte coli os piaui is e
(ICC sues da 1 )ireti Iria Fxccutiva; (I) erifcar MC is i)erlc()es reali, idas e
servici >s prest.idi is o )rrespondein em vi iliime, (l(Iali(IIe e valor aS (1 ii1'.C-
iliCliCias eClin flIci)iinanCeIraS di \ \ \l: e) a criguar se existem Rcl:i-
nlaÇ( ies di s ass iciidi s ua11ti i a< r, sei-viços prcstadi is; inteirar-se se
T(Cel)iiT)eflhi (1( >.., cre(IttoS S5() feiu is Clii) regularidade e se os ci mpti inus-
si is sociais so iieI)iii(li)S Com i )nrII.iII(Ia(Ic; g) certificar se liS CNliei1(i.is

(leveresac linipril 1Uit	1 iiitiiiilLt(ICS fiscais' trabalhistas ou a(Iminis
tr,lrivas	h) averiguar SC ()s esti )(I( L C 5 de materiais, 1.C1uipitfleflt is e i ml ri is
estai c rreti s. hem Como se is inventários periiiilici is iu anuais sSi fui
i(is Com iihser Sticia na lei: l) exailunar iS l,aI:inceies e ()L1tV05	cii	tistra-
ti\OS fliCliSaiS, () balanço e i tehitoitii anual da I)ircii itia Executiva, cmi
1111(11) parecer si ihre esses para :1 \sscmhlia Geral; ) (Lii eiinlieciiiietiti 5
Diretoria 1 Ixectitiva (Ias conclusues dos seus irahalliiis, knuiiciand

\ssembkia ( ;i as irregularidades ci instantes e ei iiri icar a \ssemhkia

Geral se i iei irrerem flii)tiVOS ia\cS e urgentes.

1' - Para ii desempenho de suas tuii iies, terS ii Conselho Fis•il
1C1 , SSI i a itiaisitiei liVrl)S, Contas e (l)i1i11)CfltOS eae iii 1 ircados. filiadi iS e
iitittiis, indepeiidcntemente deitiiiirrzaeSo prévia il,i 1)irctori:i l;xeeiiii

va sem que, contudo, caiba lhe (i direito de interferir iii) Cufl)priii)etlto
das determii içiius (leSse iirii

2 - Pi )(l(ti o Conselho Fiscal, com anuncia da Diretoria lxccti-
uva, contratar ii ilecessario issessliraniento Reine ' ) espccialitdii, ci ir
iCIii.11 i as despesis P1 ir conta da AN\l

CAPÍTULO X

DO CONSELHO DE REPRESENTANTES

;\ri. 4 9 - 4 ) ( (lilselIlul de R(1iieSeiit;liiteS 1. (urv;ii i iiidjieiii mi adiiii
ilis(iaÇS() da .\ \\ 1. ( ) núnieri i de seus memhn is sura estahelecitli 1 0 ifl

irifle a ili\-isa( 1 ieiiot(al estabelecida Nu> ReLrilileriti Interno. Ser.i dei-
i<) j untamente com a Direti iria [xccutia e o Ci niselhu 1 iscal da \ \ .\l

Art. 50	ei impusiça dii (u inselho será de t irma partl;irta, i
seja, para cad;i membro a ser ïndicadu i pela ;\N,\1-',  eu ini irme a sut ri-
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)FCSefltaÇã() regional, será ln(lIca(l() 0111 meml)r() representando os árbi-
tros Profissionais e alTiadores. I)e forma sue, se forem constituídas dez
mcprcsentaçoes regionais, Sera() (lei. IflCITII)f(>5 da AN \I c (luz Ilicml)ros
dos associados. Mantendo a ANAU a COfl(liça() de gestora na f )rmulaçao
e condução da política de atendimento aos arbirros (IC ÍUtCI)Ul e a pro-
gramas sociais.

Art. 5 1 - São atribuições do Conselho de Representantes: a) ser o
(')rgão dc controle social de todas as atividades da í\NAF; b) zelar pela
efetivação de iodos os programas internos e Sociais voltados para

 e capaCitaÇà() (IC arbitros e para os de apoio comunitário; c) deli-
berar sobre as diretrizes correlatas à arbitragem no seu plano profissio-
nal e amador; (1) deliberar sobre a parrlcipaça() em campanhas
s( )clocducativas \( )ltadas j)tti 1->t'll)lico usuari( da política de assistência
social, ou Seja, a criança e o adolescente; e) convocar or(lrnamiamentc, 1

cada ano, a sua conferencia nacional de arbitragem de futebol; O apoiar
tecnicamente a diretoria da ANAF no desempenho de suas atribuições,
no interior dos E	 nstados; g) Ser Órgão de iflteorizaÇào da ANAF, tor-
n:ind )-i fl)aIS	t•-oxiti-ia de seu' :t55( )ciados.

CAPÍTULO XI
DA RECEITA, DA DESPESA E DO PATRIMÔNIO

Art.52 - ( onstitui Rcccit.i da \\ \l: .1) as contrihuiçoes menSais
das Unidades Filiadas; 1)) as taxas de filiaçao e sobre cxpcdiçao> de docu-
mentação; e) as rendas provenientes de coni r:1i )s, Convênios, parcerias,
patrocínios, doações, conforme osarts. 4" e 5 deste l-staturo; (l) as multas
e outras rendas eventuais.

§ 1° - A importância estipulada no artigo anterior, alínea ''a'', não
poderá sofrer alterações sem prévio pronunciamento da Assembléia Ge-
ral.

§ 2" - Nen h urna outra contribuição  p )(lcrá ser imposta às 1 ii rida-
des, além da1uelas determinadas expressamente em lei e na forma do
presente Estatuto e do Regimento Interno da ANAF.

Art. 53 - No caso de dissolução da U.ntidade, o que só se (Lira por
deliberação expressa da Assembléia Geral para esse fim especialmente
((i)vncadl, (oh)	 dc 2/3 olas lntIolaolcs liltal'.,	cu
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1t1tU c111 ), p;tL:l	IS dívida ,, letituii;ts (ll('OrrCI1tC de suas esponsahili_
(iac.ics, s erá estiiiado :'ts entidade, Cc iucncrcs.

.\rt. 54 - OS árhitros e arl,itros lssienies que integram a relaçac)
Ultern.tcIc cnal e nacional e que forem ticsitnatic cs rara atuar nas Cc cmpeti-
COeS tic, tmI,i t ) naei( mal ou tits liga ,., rctic )naiS ( ccierao :1 seu critc-rio,
dc ar de 5' a 1( )'' tias taxas dcarhitr;item,

- ( )s perccntuais sobre arlccRitçàc c, previstc cs nos Regtclaiueti
t	das omipClições, letii C ( >]]]() is (ic;cri:Is c (luspesas de transpc ciii. nu

cclerac , sci• t;txatic ,s.
-.- l)	percentc.ial arrccid.cdc. (cS''	(«u\stcll.c e cinco per Cento)

serãc tiesi tnadc >s á .\N . \1 , hcand c 33 1 '	( 11 , 11113 e eincc r cr cento) desti
n:iti	as I.niI(iaties Estaduais c cuide foram re;tliz:iti.is as partidas.

.\it. 55 - ( )s arbitros e árbitros asistenres de hitebol que integram a
relação eSukivaI e municipal -Icrão c dc >ar, anualmente e de t cn1a respec-
tiva, 3( )'' ( trinta P( r cento) e 15",-  «. I tjinze por centc ) do saiam) mínimi
vigenle.

,\rt. 56 •- ( .onsrirui despesa tia .\N.\F: i as despesas da .\N\F cone-
mao pelas rubricas, de contorlfliti:Rlc c( m) a pres lo c nçainentária e suas
aIieraçces.

Ami. 5 -17 - \s despesas de viagem da 1 )Imiic crIa 1 xeccativa nas Asseru-
Ideias (;crcis e nas rcuniccs (lo (:ccnsclhcc iiscal correràc, f)OI conta da
;\N\F, (0illpreCiIdCn(I(c; a) CucStcc dc cccikicicio Chile 1 residência (lc, mcm-
1)10 ate o li ccil tia reunião; 1)) diaitas e :udas de Custo, de contrmitlatie
Cc cm Is (ieili)eracoes da Assembléia ( eral; e e) estadia e refeição pelc > peri-

necessari( i a realização das assemhktas.

Paratrah UflIC( 1 - O integrante da 1 )trctc cria que presidir entidade
filiada será ressarcido das despesas pI\ - i'ias ilc 11cm "e", ficando as des-
pesas pleistuls 11<>.,,  itens ''li' e "e" 1-)()r o 'rira dc sua entidade.

Art. 58 - (:onstitui o Patmimcnic c da \N .\ 1: c cs bens moveis e imo-\(.i" 
(1;1 inC I(it(ld.

CAPÍTULO XII
DAS INSÍGNIAS

Z,t) - .\ s c )iCS serat) i)rc.I c aiitiiiiitciiienie da ÀN.\1, que So

sii&it. ;tcucrcl . cisc!, branco e vermelii'
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CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 60 - 1-, vedada a pc'.soa tisica oh undica estranha a lundade
qualquer interferência na sua a(lmlnistraça( ou nos seus serviços.

Ari. 61 - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o
objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos nes-
te Estatuto e na 1 .ci.

Art. 62 - Não havendo disposição ) especial contraria, prescreve em
30 (trinta) (lias o direito de pleitear a reparação ) dc 1uak1itcr ato infrigente
de disposição contida.

Aia. 63 - Detito) da respectiva base territorial, a 1 .ntidacle, quando
julgar oportuno, instituirá coordenadores nas cinco regiões geograficas
para melhor proteção e assistência de seus filiados e da categoria que
representa.

Ari. 64 - presente Estatuto entra em vigor após a aprovação pela
Assembléia Geral e só poderá ser reformado por Assembléia Geral extraor-
dinária para este tini especialmente convocada, com o q uw7im de deliheraçào
previsto neste Estatuto.

Arr, 65 - (:oiiiiletiii-i O> presente Estatuto) o> Regimento Interno da
Entidade e as Resoluções da Diretoria.

Art. 66 - A Diretoria 1 '.xecutiva e o Conselho l:isil se responsabili-
zarào integralmente por todos os atos administrativos praticados duran-
te sua gestào, cabendo, neste caso, apuração ele responsabilidade pessoal
para cumprimento) do previsto neste Estatuto.

Art. 67 - ( )s Presidentes elas Entidades filiadas e ciuc participaram
cia fundação ela AN A F (levei)) velar para o cumprimento cio previsto tio
presente Estatuto e dar conhecimento ao-, seus sucessores.

Ao. 68 - ( )s casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela 1 )tre-
tona l ;xecdIti\t eleita.

l erestna, 16 ele novenibro ele 2001.

(a) Representantes das Entidades presentes. (ia).
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A Comissão Especl do Esporte foi irstituída em 21
agosto: da-2001 com ci intuito de analisarap políticas
incentivoa clubes e atletas e de ofercesugestões

para seu aperfeiçoamer6.Os membros da Cómissão,
conscientes do poder mobilizador das práticas esportivas
e de sua inflúÔncia na formação da cidadania, sintetizam

L .: neste RelatÓdnaIosresult.sdeeLÚdÕseanáli*èS
traçando um panorama das ações que foram efetivadaa
no Estado, relacionadas com o esporte nos âmbitos

pOfisional, amador eêducacionai

r Com:esta;àbta, a Assernblëia Le9iSlatía do Estado
de Minas Gerais cumpre sua missão de oferecer
alternativas ~i para apmmOçãodohern coletivóe
da melhoria da qualidade de vida no Estado


