
 

    
    

 
 
 
 
 
 
 

ManualManualManualManual    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

BrasíliaBrasíliaBrasíliaBrasília    
2006200620062006



 2

    
    
    
    

Manual da II Conferência Nacional do EsporteManual da II Conferência Nacional do EsporteManual da II Conferência Nacional do EsporteManual da II Conferência Nacional do Esporte    
    
    
 

Apresentação         03 
 
Objetivos         04 

 Geral         04 
 Específicos        04 
 
Etapas Municipais (ou Regionais) e Estaduais    04 
 
Temário         04 
 
Participantes da II Conferência Nacional do Esporte   04 
 
Orientações Gerais para a Conferência Estadual    06 
 
Proposta de Programa das Conferências Municipais e ou Regionais___ 08 
 
Proposta de Programa das Conferências Estaduais_________________08 
 
Orientações para Votação das Emendas e Moções_________________09 
 
Orientações para Sistematização das Conferências Estaduais________10 
 
Proposta de Fluxograma para Realização das Conferências  11 
 
Infra-Estrutura Necessária       12 
 
Anexos:          12 

 Anexo I – Proposta de Regimento para a Etapa Estadual  13 
 Anexo II – Decreto de 21 de janeiro de 2004   17 
 Anexo III – Portaria Nº133 de 20 de outubro de 2005  18 
 Anexo IV – Orientações Metodológicas para as Conferências___ 22 
 
Fale Conosco_______________________________________________27 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
 
 
 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 

 
  A Conferência Nacional do Esporte, instituída por decreto presidencial em 2004, 
tem um papel fundamental para consolidação do esporte e do lazer como direitos 
sociais. A primeira edição da Conferência, realizada em junho de 2004, com o tema 
"Esporte, Lazer e Desenvolvimento Humano", contou com a realização de 60 
conferências municipais, 116 conferências regionais e 26 estaduais e do distrito 
federal, envolvendo cerca de 873 municípios tendo possibilitado a participação de 
cerca de 83 mil pessoas em todo processo. Teve como resultado a indicação das 
potencialidades e dificuldades do esporte nacional, a aprovação dos referenciais para 
uma nova Política Nacional do Esporte, com forte ênfase na inclusão social e da 
Resolução de criação do Sistema Nacional de Esporte e Lazer. 
 Buscando dar continuidade às conquistas até agora alcançadas, estamos em 
pleno processo de organização da II Conferência Nacional do Esporte, com o tema: 
“Construindo o Sistema Nacional de Esporte e Lazer”, entendendo esse sistema como 
necessário para unificar a ação do conjunto dos atores compreendidos no segmento do 
esporte e do lazer em todo o território nacional.  
 A II Conferência Nacional será precedida de etapas municipais (ou regionais) e 
estaduais, configurando amplo processo de participação, onde a participação dos 
governos municipais e estaduais, da sociedade civil e da comunidade do esporte e do 
lazer será fundamental. 
 Este manual visa oferecer subsídios para a realização dessas etapas, 
apresentando: 
• Estrutura da  II Conferência; 
• Temário: Construindo o Sistema Nacional de Esporte e Lazer 
• Proposta de Regimento para as Etapas Estaduais, Municipais (ou Regionais); e 
• O "Fale Conosco!" para esclarecimento permanente de dúvidas; 
• As Referências Legais da II Conferência. 
 Trata-se de um guia para orientar a dinâmica dos debates em cada uma de 
suas etapas, para que a II Conferência Nacional tenha propostas claras e concisas que 
facilitem a compreensão dos participantes e contribuam efetivamente para o 
desenvolvimento do Esporte e do Lazer. 
 O desafio que se apresenta é ampliar o número de conferências municipais e a 
participação da comunidade esportiva e dos segmentos da sociedade comprometidos 
com o esporte e com o Lazer nas etapas que antecedem a etapa nacional, e, 
sobretudo, qualificar o debate sobre as propostas apresentadas, garantindo a 
construção de um sistema eficaz, democrático e participativo que atenda aos anseios 
da população. 
 
 
    

Bom Trabalho a todos(as) 
Comissão Organizadora
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OBJETIVO GERAL 
 

 A II Conferência Nacional do Esporte tem por objetivo indicar diretrizes para 
construção do Sistema Nacional de Esporte e Lazer, em consonância com a Política 
Nacional do Esporte.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Consolidar o espaço de diálogo entre o estado e a sociedade; 
• Mobilizar estados e municípios para aperfeiçoar a estruturação institucional e 

política de esporte e lazer; 
• Promover ampla mobilização, articulação e participação popular em torno da 

análise do atual Sistema Nacional de Esporte; 
• Avançar na construção do Sistema Nacional de Esporte e Lazer; 
• Consolidar a Política Nacional do Esporte. 
 

ETAPAS 
 

• Conferências Municipais (ou Regionais): 02 de janeiro a 19 de março de 2006 
• Conferências Estaduais e DF: 02 de março a 02 de abril de 2006 
• Conferência Nacional – Brasília-DF: 04 a 07 de maio de 2006 

 
TEMÁRIO 

 
Tema Central: 
 Construindo o Sistema Nacional de Esporte e Lazer 
 
Eixos de discussão: 
 Para construir subsídios para  a estruturação do sistema com vistas a consolidar 
a Política Nacional do Esporte, organizou-se o  debate em torno de 4 eixos, a saber: 
 
1. Estrutura:  organização, agentes e competências; 
2. Recursos humanos e formação; 
3. Gestão e controle social; 
4. Financiamento. 
 

 
PARTICIPANTES DA II CONFERÊNCIA 

NACIONAL DO ESPORTE 
 

• Delegados com direito a voz e voto 
• Convidados com direito a voz 

 
Serão delegados na etapa nacional: 
I – os eleitos nas etapas estaduais (876); 
II – os indicados, titular e suplente, pelos Ministérios e Secretarias Especiais do 
Governo Federal; 
III – os membros titulares do Conselho Nacional do Esporte; 
IV – um representante das comissões específicas da Câmara dos Deputados e Senado 
Federal; 
V – os gestores estaduais de esporte e lazer 
VI – representantes das entidades nacionais de administração de esporte; 
VII – representantes da sociedade civil organizada (os critérios serão definidos pela 
Comissão Organizadora da II Conferência). 
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 Para as eleições dos 876 delegados nas etapas estaduais, deverão ser 
considerados os números previstos no art.17, § 3º da Portaria nº 133 de 20 de Outubro 
de 2005 do Ministério do Esporte, a saber: SP-115, RJ-54, MG-63, ES-24, RS-43, PR-
41, SC-30, GO-30, DF-22, TO-19, MS-22, MT-23, AL-23, BA-52, PE-36, CE-36, PB-24, 
MA-30, SE-20, PI-23, RN-23, PA-33, AC-18, AP-15, RO-19, RR-15 e AM-23. 
 Para a escolha dos delegados deverá ser valorizada a participação de gênero, 
principalmente garantindo a presença feminina, também de acordo com o percentual 
de 20% previsto no art.17, § 4º da Portaria nº 133 de 20 de Outubro de 2005 do 
Ministério do Esporte. 
 Para cada 10 (dez) representantes municipais ou regionais presentes à plenária 
final da etapa estadual, serão eleitos 1 (um) delegado (a) titular e 1 (um) suplente para 
a etapa nacional; ou seja, a proporção é de 1 (um) delegado para cada 10 (dez) 
participantes, considerando o limite para representação máxima de delegações por 
estado e  do DF. 
 No caso da proporção resultar em fração, se esta for menor ou igual a 5 (cinco) 
mantém-se a relação com o número inteiro. Sendo maior do que 5 (cinco), dará o 
direito de eleger mais um delegado (a). 
 
Exemplo:  95 participantes = 9 delegados (as) 
  96 participantes =10 delegados (as) 

 
 Sempre que possível, as delegações eleitas nas etapas municipais (ou 
regionais), estaduais e do DF deverão ter composição plural, envolvendo os diversos 
segmentos: 
I – gestores, administradores públicos e parlamentares; 
II – ONG “s, movimentos sociais e populares”; 
III – entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa; 
IV – trabalhadores (as); 
V – empresários (as); 
VI – entidades administradoras do Esporte; 
VII – entidades de prática do Esporte e do Lazer; 
VIII- usuários (comunidade, atletas, ex-atletas). 
    
Os delegados poderão ser escolhidos mediante: 
 
1 - Votação nominal, em que serão considerados eleitos (as) os (as) mais votados 
(as). Neste caso, as inscrições deverão ser feitas do início do credenciamento até o 
final das votações na plenária final. Cada candidato receberá um número, por ordem 
de inscrição, e a eleição será feita de forma nominal, através de uma cédula que será 
distribuída no início do processo de votação. Serão considerados eleitos os candidatos 
que obtiverem o maior número de votos, considerando a proporcionalidade de 20% de 
gênero e as quotas mínima e máxima de delegação por estado. Havendo empate entre 
um ou mais candidatos, haverá nova votação para desempate, que poderá ser 
realizada através do crachá. 
2 - Votação por consenso, na qual a votação se dará por aclamação. A Comissão 
Organizadora Estadual poderá articular uma chapa de consenso, composta por 
representantes dos vários setores, grupos étnicos e regiões dos estados, e outros. 
3 - Votação por chapa, em que serão eleitos delegados (as) proporcionalmente ao 
número de votos de cada uma das chapas em disputa. A inscrição das chapas deverá 
ser feita, do início do credenciamento até o final das votações, na plenária final. Só 
terão representantes as chapas que atingirem o quociente eleitoral. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AS CONFERÊNCIAS 

ESTADUAIS E MUNICIPAIS (OU REGIONAIS) DO ESPORTE 
 

 Este manual tem como objetivo oferecer à Comissão Organizadora Estadual 
subsídios básicos para a operacionalização das Conferências Estaduais. 
Recomenda-se a utilização do mesmo formato para as Conferências Municipais (ou 
Regionais), facilitando assim o encaminhamento dos resultados sistematizados às 
etapas estaduais. 
 

1. COMISSÃO ORGANIZADORA ESTADUAL 
 

 A Comissão deve ser composta pelo órgão gestor estadual e formada por 
representantes de diversos segmentos da sociedade, dos gestores estaduais e 
municipais de Esporte e Lazer, dos Legislativos Estadual e Municipal, Entidades de 
Empresários e Trabalhadores, Federações Esportivas, ONGS, Conselhos, 
Universidades, Organizações Estudantis, Associações Técnico-Científicas, 
Associações Comunitárias, Escolas de Educação Física, Conselhos Regionais de 
Educação Física e demais Conselhos. Seu papel fundamental é o de mobilizar, 
articular e apoiar a realização da Conferência Estadual, que resultará num diagnóstico 
da atual gestão do Esporte e do Lazer e em um Plano de Metas a ser encaminhado 
para discussão na Conferência Nacional do Esporte, que será realizada nos dias 4 , 5, 
6 e 7 de maio de 2006 em Brasília. 
 

OBS: sugere-se a divisão em duas comissões, sendo uma de organização e infra-
estrutura (menor, operacional, com poder de decisão e com reuniões permanentes) e 
outra de mobilização (mais representativa, seguindo as orientações descritas acima) 

 
2. ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO ORGANIZADORA ESTADUAL 

 
 > DEFINIR 

• Data e local de realização da Conferência no estado; 
• Regulamento da Conferência Estadual (que deve orientar o processo da 
conferência no Estado, envolvendo as etapas municipais e ou regionais) 
• Temática e metodologia de discussão (tendo por base o temário nacional); 
• Programa da Conferência Estadual; 
• Fontes de recursos para sua realização. 

 
 > DIVULGAR 

• O Processo da Conferência Estadual (regulamento e cronograma); 
• A Temática e metodologia de discussão; 
• A II Conferência Nacional do Esporte e etapas previstas no estado. 

 
 

Formas de realização da divulgação: 
 O Ministério do Esporte disponibilizará em meio digital o material para 
divulgação e o caderno de textos para subsidiar as discussões das Conferências (e 
também uma quantidade mínima já impressa), cabendo à Comissão Estadual viabilizar 
outros meios de divulgação e mobilização através das estruturas de seu estado e 
demais órgãos participantes. 
  
 

 ORGANIZAR 
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• Processo da Conferência no Estado; 
• Processo de discussão sobre os eixos do Sistema Nacional de Esporte e Lazer  
• Elaboração do relatório constando10 propostas de ação para cada eixo. 
• Processo de eleição de delegados titulares e suplentes; 
• Eventos preparatórios municipais ou regionais  que poderão ser realizados, mas 

não poderão eleger delegados para a Conferência Nacional, que só serão  
eleitos durante a Conferência Estadual.  
 

 ELABORAR 
 

• Regulamento da Conferência Estadual (que deve orientar o processo da 
conferência no Estado, envolvendo as etapas municipais e ou regionais) 

• Regimento Interno da Conferência Estadual de acordo com as orientações 
propostas pelo Ministério do Esporte; 

• Relatório contendo 10 propostas de ação para cada eixo; 
• Ata de eleição de delegados e suplentes. 

 
 Formas de realização: 
 Para auxiliar a tarefa de redação do Regimento Interno da etapa estadual, o 
Ministério do Esporte sugere a consulta à Proposta de Regimento, constante no Anexo 
I deste manual. 
 

 INDICAR 
 

• Relatores e facilitadores para os trabalhos das mesas de debates e plenária. 
  
 Perfil desejado: 

• Relatores: facilidade de assimilação de informações, boa redação. 
• Facilitadores: experiência em coordenação de plenárias e/ou reuniões, 

preferencialmente com acúmulo de discussão sobre os eixos, devendo o 
mesmo ter conhecimento  dos materiais disponibilizados pelo ME para subsidiar 
as discussões e a construção do plano de metas. 

 
3. PRODUTO FINAL DA CONFERÊNCIA ESTADUAL 

 
 O produto esperado é o relatório  com limite de 10 propostas para cada eixo,  e 
a lista de delegados eleitos. 
 

4. PROPOSTA DE PROCEDIMENTOS PARA AS CONFERÊNCIAS NOS 
ESTADOS 

 Os participantes, no ato de seu credenciamento, poderão optar por um dos 
eixos propostos pela Conferência Nacional do Esporte, conforme as possibilidades 
decorrentes da programação local, ou se possível, poderão participar das discussões 
de todos os eixos, possibilitando assim uma melhor compreensão da proposta geral do 
Sistema. 

 
 

5. PROPOSTA DE PROCEDIMENTO PARA AS CONFERÊNCIA MUNICIPAIS 
E OU REGIONAIS 

 
As Conferências Municipais e ou Regionais – dependendo da opção devido aos 

limites de tempo ou da estrutura disponível – devem debater sobre a realidade local em 
relação ao sistema municipal e seus nexos com o atual sistema nacional de esporte 
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que possibilite identificar seus limites e levantar elementos para a construção de um 
novo Sistema Nacional de Esporte e Lazer. Podem ainda debater outros temas locais, 
que fundamentem e dinamizem as discussões. Devem elaborar propostas sobre os 
eixos que comporão o sistema e, ainda, realizar a eleição dos delegados de acordo 
com o regulamento geral do estado que definirá a proporcionalidade de participantes 
presentes e delegados eleitos que deverão representar esse coletivo na Conferência 
Estadual. 
 

 
 7. PROPOSTA DE PROGRAMA DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS E OU 

REGIONAIS 
 

(Ver Orientações Metodológicas para as Conferências Municipais e 
Estaduais - ANEXO IV) 

 
MANHÃ: 
• APRESENTAÇÃO DO TEMA: Palestra sugerida pelo Ministério sobre o tema central 

da Conferência e dos eixos.  
• DIAGNÓSTICO: Trabalho em grupo para refletir sobre a realidade do Município em 

relação ao atual sistema, municipal e nacional, para subsidiar as propostas para 
construção do Sistema Nacional de Esporte e Lazer. (Ver Orientações para trabalho 
em grupo ANEXO IV) 

 
TARDE: 

• APRESENTAÇÃO DOS PRINCIPIOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS DO 
SISTEMA – Resolução de Criação do Sistema Nacional de Esporte e Lazer 
aprovada na 1ª Conferência 

• Apresentação dos Eixos do Sistema (ver apresentação em Power Point 
sugerida pelo Ministério do Esporte) 

 
• TRABALHO EM GRUPO  

Elaboração de propostas de ação por eixo  (limite de dez propostas por eixo): 
1. Estrutura: organização, agentes e competências; 
2. Recursos humanos e formação; 
3. Gestão e controle social; 
4. Financiamento. 
 

• PLENÁRIA FINAL: 
Apresentação dos resultados do trabalho em grupo 
Discussão e votação das propostas de ação por eixo. 
Votação das moções 
Eleição de delegados para a etapa estadual, se for o caso, de acordo com os 
critérios estabelecidos pelo Estado. 
 
 

8. PROPOSTA DE PROGRAMA DAS CONFERÊNCIAS ESTADUAIS 
 

(Ver Orientações Metodológicas para as Conferências Municipais e 
Estaduais - ANEXO IV) 

 
MANHÃ 

• APRESENTAÇÃO DO TEMA: Palestra sugerida pelo Ministério sobre o tema 
central da Conferência 
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• APRESENTAÇÃO DOS PRINCIPIOS, DIRETRIZES E OBJETIVOS DO 
SISTEMA Resolução de Criação do Sistema Nacional de Esporte e Lazer 
aprovada na 1ª Conferência 

• APRESENTAÇÃO DOS EIXOS DO SISTEMA E DA METODOLOGIA DE 
TRABALHO 

• APRESENTAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DO RESULTADO DAS 
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS OU REGIONAIS POR EIXO 

 
TARDE 

• TRABALHO EM GRUPO  
 

• DIAGNÓSTICO: refletir sobre a realidade do Estado em relação ao atual 
sistema, estadual e nacional, para subsidiar as propostas de construção do 
Sistema Nacional de Esporte e Lazer. 

  
• ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE AÇÃO POR EIXO (limite de dez 

propostas por eixo): 
1. Estrutura: organização, agentes e competências; 
2. Recursos humanos e formação; 
3. Gestão e controle social; 
4. Financiamento. 

• PLENÁRIA FINAL: 
• Apresentação dos resultados do trabalho em grupo; 
• Discussão e votação das propostas de ação por eixo; 
• Votação das moções; 
• Eleição de delegados para a etapa nacional 

 
 
Observação: Havendo possibilidade de realização da Conferência Estadual em 
dois dias, todos os grupos poderiam discutir todos os eixos. A parte da manhã 
seguiria a mesma programação, dois períodos (uma manhã e uma tarde) 
ficariam para a discussão dos 4 eixos, sendo dois por período, e na tarde do 
segundo dia seria realizada a plenária. 
 

 
9. ORIENTAÇÕES PARA VOTAÇÃO DE EMENDAS E MOÇÕES 

 
EMENDAS 

 
As emendas serão apresentadas e votadas somente na plenária final, sendo da 

seguinte forma: 
 

a) Apresentação do relatório com 10 propostas de ação de cada eixo. 
b) Quem quiser apresentar emendas a determinada proposta, pede 

destaque. 
Os pedidos de destaque serão anotados pela pessoa que está secretariando 
a mesa diretora da plenária final. 

 
OBS: 

As emendas apresentadas para a mesma proposta deverão ser votadas ao 
mesmo tempo ficando aprovada a versão que receber o  maior número de 
votos (maioria simples 50% +1, por contraste ou por contagem de votos,  
caso necessário) 
De forma alguma pode ser apresentada uma proposta nova na plenária final. 
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Tipos de emenda: 
 
• Supressiva: exclui em sua totalidade a proposta: 
• Substitutiva: modifica informações (palavra, frase, parágrafo, 

trecho) da proposta; 
• Aditiva: acrescenta informações (parágrafo, trecho, texto inteiro) 

à proposta original; 
c) os (as) participantes que pedirem destaque, apresentam emendas 

supressivas e substitutivas às propostas. A chamada dos participantes será 
feita pelo (a) secretário (a) conforme a ordem das anotações dos 
destaques; 

d) abre-se para debates e esclarecimentos sobre a emenda apresentada, 
encaminhando-se uma fala a favor e outra contra. Se o grupo não estiver 
esclarecido, pode-se abrir uma nova rodada de defesas; 

e) em caso de emendas semelhantes, propõe-se a fusão dessas emendas e 
tenta-se viabilizar consenso; 

f) sugere-se que cada emenda apresentada seja registrada por escrito em um 
local visível a todos (flipchart, papel afixado na parede, quadro-negro, retro-
projetor, e outros); 

g) verifica-se se as emendas são de âmbito local, estadual ou nacional. 
As Emendas só fazem parte da sistematização local, sendo necessário 
encaminhar para a etapa nacional apenas a formulação final da proposta. 

 
 MOÇÕES 

 
 Definição: trata-se da manifestação de apoio ou repúdio a alguém ou a alguma 
coisa. 
 As moções somente poderão ser apresentadas nos grupos de trabalhos, 
redigidas em, no máximo, 20 linhas e serão votadas na plenária final. 
 As moções encaminhadas para a votação na plenária final só serão aprovadas 
se obtiverem 50% + 1 de votos favoráveis. 
 A Comissão Organizadora Estadual deve encaminhar a moção aprovada às 
instâncias pertinentes. 

 
10. ORIENTAÇÕES PARA A SISTEMATIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO 

PRODUTO FINAL DA CONFERÊNCIA ESTADUAL 
 

Sistematização 
 
Após o Trabalho em grupo, a equipe de sistematização: 

a) recolhe, confere e organiza os relatórios com as propostas de ação de cada 
grupo acerca dos eixos; 

b) verifica a ocorrência de propostas semelhantes e sugere a fusão destas em 
uma única redação, mantendo também, no relatório, as propostas originais; 

c) prepara a apresentação do relatório para a plenária final com auxílio de 
facilitadores e participantes do grupo. 

Formato para apresentação: 
• As emendas devem especificar o eixo e o número da proposta. 
• Indicar o tipo de emenda (supressiva, substitutiva e aditiva); 
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• Apresentar o novo texto da proposta  
d) A equipe de sistematização também terá a atribuição de analisar a redação das 

moções apresentadas pelos participantes no grupo. 
 
Produto Final 
 
• Produto esperado: 
Sistematização do relatório constando 10 propostas de ação para cada eixo, sendo 
necessário encaminhar para a etapa nacional apenas a formulação final da proposta 
;contemplando  todas as emendas aprovadas na plenária final. É possível a proposição 
de resoluções. 
 
Recomendar aos municípios que registrem os debates sobre a realidade local e enviem 
para os estados. Cada estado deve organizar os relatos dos debates dos municípios e 
os do próprio estado e os enviar para o Ministério do Esporte. 
 
• Prazo para entrega: 
 Até cinco dias corridos após a realização da Conferência Estadual. 
 
• Envio 
  

O relatório de sistematização (produto esperado acima descrito), deverá ser 
encaminhado pela Comissão Organizadora Estadual através dos formulários que serão 
disponibilizados pelo Ministério do Esporte, em sua página na internet (www. esporte. 
gov. br) no link da II Conferência, na área restrita. 
 Para documentar o processo, sugere-se que sejam enviadas fotos da plenária 
de abertura (composição da Mesa), dos grupos, da plenária final e da eleição de 
delegados (as). As fotos deverão ser enviadas por meio digital. 
 
Propostas à II Conferência Nacional 
 
 O documento a ser discutido na II Conferência Nacional do Esporte, a ser 
realizada nos dias 4, 5, 6 e 7 de maio em Brasília, será a sistematização dos relatórios 
aprovados pelos estados contendo 10 (dez) propostas de ação para cada eixo e ainda 
propostas de resolução que vierem a ser formuladas a partir dos resultados das 
conferências estaduais.  
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PROPOSTA DE FLUXOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DAS 
CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS (OU REGIONAIS) E ESTADUAIS 

DO ESPORTE 
 

CREDENCIAMENTO 
 

PLENŸRIAPLENŸRIAPLENŸRIAPLENŸRIA    
    

Abertura OficialAbertura OficialAbertura OficialAbertura Oficial    
Mesa sobre o Tema Central da conferênciaMesa sobre o Tema Central da conferênciaMesa sobre o Tema Central da conferênciaMesa sobre o Tema Central da conferência    

Discussão e aprovação do Regimento InternoDiscussão e aprovação do Regimento InternoDiscussão e aprovação do Regimento InternoDiscussão e aprovação do Regimento Interno    
    

    
    
    

Eixos e propostas 
de ação 

Eixos e propostas 
de ação 

Eixos e propostas de 
ação 

Eixos e propostas 
de ação 

    
                                                                                
        

  
SISTEMATIZAÇ◊O DOS PLANOS DE CADA GRUPOSISTEMATIZAÇ◊O DOS PLANOS DE CADA GRUPOSISTEMATIZAÇ◊O DOS PLANOS DE CADA GRUPOSISTEMATIZAÇ◊O DOS PLANOS DE CADA GRUPO    

    
    
    

PLENŸRIA FINALPLENŸRIA FINALPLENŸRIA FINALPLENŸRIA FINAL    
    

Votação Votação Votação Votação das Moçõesdas Moçõesdas Moçõesdas Moções    
Apresentação do planos de metas construídos nos gruposApresentação do planos de metas construídos nos gruposApresentação do planos de metas construídos nos gruposApresentação do planos de metas construídos nos grupos    

Apresentação e aprovação de emendas às propostas  de ação para cada eixoApresentação e aprovação de emendas às propostas  de ação para cada eixoApresentação e aprovação de emendas às propostas  de ação para cada eixoApresentação e aprovação de emendas às propostas  de ação para cada eixo    
Eleição dos delegados e suplentesEleição dos delegados e suplentesEleição dos delegados e suplentesEleição dos delegados e suplentes    

    
INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA 
 
 O espaço físico adequado e alguns equipamentos e materiais garantirão maior 
eficiência ao processo de participação democrática de todas as pessoas presentes. 
São necessários: 
• um auditório com capacidade para acomodar todos os participantes da Conferência 
Estadual do Esporte (plenária); 
• uma sala para cada eixo de discussão, que deve dispor preferencialmente de um 
computador (com editor de texto) e um data-show ou retroprojetor; (caso seja feita a 
discussão em grupos separados) 
• formulário das propostas de ação (para uso no grupo); 
• formulário de emendas (para uso na plenária); 
• formulário de moções (para uso no grupo e na plenária). 
Obs.: os modelos de formulários serão disponibilizados pelo Ministério do Esporte para 
reprodução nos estados. 
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ANEXO I 

 
PROPOSTA DE REGIMENTO PARA AS 

CONFERÊNCIAS ESTADUAIS  
 

Recomenda-se a utilização também para as Conferências Municipais e/ou Regionais, 
com as devidas adequações. 

 
CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 
 

Art. 1º – As Conferências Estaduais do Esporte estão inseridas no processo da II 
Conferência Nacional do Esporte, convocada pelo Decreto Presidencial de 21 de 
janeiro de 2004,  e regulamentada pelo Decreto nº 133 de 20 de Outubro de 2005 e 
retificações, que tem como tema: CONSTRUINDO O SISTEMA NACIONAL DE 
ESPORTE E LAZER. 
 
Seu objetivo geral é: 
– Mobilizar, articular e ampliar a participação popular na formulação de propostas para 
subsidiar a construção do Sistema Nacional de Esporte e Lazer.  
Parágrafo único – As Conferências Estaduais do Esporte terão como objetivos 
específicos: 

I-Consolidar o espaço de diálogo entre o estado e a sociedade; 
II-Mobilizar municípios para aperfeiçoar a estruturação institucional e política de 
esporte e do lazer; 
III-Promover ampla mobilização, articulação e participação popular em torno da 
análise do atual Sistema Nacional de Esporte; 
IV-Avançar na construção do Sistema Nacional de Esporte e Lazer; 
V-Consolidar a Política Nacional do Esporte. 
VI-Votar e hierarquizar o plano de metas a ser levado pela delegação do estado à II 
Conferência Nacional do Esporte, que se realizará em Brasília nos dias 4,5,6,7 de 
maio de 2006; 
VII-Eleger os delegados e delegadas, titulares e suplentes, para a II Conferência 
Nacional do Esporte. 

    
CAPÍTULO II 

DO CREDENCIAMENTO 
 

Art. 2º – O credenciamento funcionará das 07h30 até as 12h00 do dia xx de xx de 
2006, no seguinte local: xx. 
Art. 3º – O conferencista receberá, no ato de seu credenciamento, cópia do bloco de 
textos, cópia do relatório do plano de metas, aprovado nas etapas municipais cópia 
desta Proposta de Regimento, entre outros. 
Art. 4º – No ato do credenciamento, o participante optará por um ou mais eixos de 
discussão. 
 

CAPÍTULO III 
DOS PARTICIPANTES 

 
Art. 5º – A Conferência Estadual será aberta a todos cidadãos e cidadãs interessados 
em discutir o esporte e o lazer. 

 
CAPÍTULO IV 
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DA REALIZAÇÃO 
 

Art. 6º – A Conferência Estadual do Esporte será realizada no local xxx, nos dias xx e 
xx de xxxxx de 2006. 
Art. 7º – Serão eleitos, durante a plenária final, um delegado titular e um suplente para 
cada 10 pessoas participantes da Conferência Estadual do Esporte, para representar o 
Estado na Conferência Nacional, considerando o limite para representação máxima de 
delegados por estado e pelo Distrito Federal, conforme regulamento, no art.17, § 3º da 
Portaria nº 133 de 20 de Outubro de 2005 do Ministério do Esporte. 
 

CAPÍTULO V 
DO TEMÁRIO 

 
Art. 8º – O Ministério do Esporte disponibilizará aos participantes o bloco de textos 
composto de: 
 
1-Subsídios para o debate sobre o Sistema Nacional de Esporte e Lazer, a saber: 
1.1.Texto Síntese; 
1.2. Relatório do Fórum do Sistema Nacional de Esporte e Lazer 
1.3. Considerações sobre o Projeto de Lei do Estatuto do Esporte 
 
2-Disponibilizar-se-á ainda  por meio virtual textos de aprofundamento dos temas 
referentes ao atual sistema e subsídios para construção do novo sistema, objeto dessa 
conferência. 
3-Instrumentos para elaboração do plano de metas, emendas e moções. 
 

CAPÍTULO VI 
DA PROGRAMAÇÃO 

 
Art. 9º – A Conferência Estadual do Esporte tem sua programação baseada na palestra 
de abertura sobre o tema central da II Conferência Nacional de Esporte, nas mesas de 
debates e na plenária final. 
Art. 10 – Programa da Conferência Estadual do Esporte: 
 

• Credenciamento; 
• Abertura oficial; 
• Palestra inaugural sobre o tema da II Conferência Nacional do Esporte; 
• Apreciação e votação do Regimento Interno da Conferência Estadual; 
• Trabalhos de grupo (eixos do sistema e planos de metas) 
• Plenária final: 
Socialização dos grupos, debate, apresentação de emendas e aprovação do plano 
de metas. 
Eleição dos delegados à Conferência Nacional do Esporte; 
Encerramento da Conferência Estadual do Esporte. 

 
 Parágrafo Único - Poderá ser realizada em um ou mais dias de acordo com a 
disponibilidade e as condições estruturais da comissão organizadora. 
 

CAPÍTULO VII 
DOS GRUPOS DE DISCUSSÃO 

 
Art. 11 – Serão formados grupos de trabalho, a partir da opção por eixo do sistema 
feita pelo participante, no ato do credenciamento. 
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Art. 12 – O relato de cada grupo será apresentado, apreciado e votado nos grupos de 
trabalho, que elaborarão a sistematização do plano de meta contendo  10 
(dez)propostas de ação para cada eixo) a serem apresentadas, votadas e 
hierarquizadas, sujeitas a emendas na plenária final. 
 
Tipos de emenda a serem apresentadas na plenária final: 
 
 •  Supressiva: exclui em sua totalidade a proposta (ou desafios ou a meta); 
 • Substitutiva: modifica informações (palavra, frase, parágrafo, trecho) da 
proposta (ou desafios ou da meta); 
 • Aditiva: acrescenta informações (parágrafo, trecho, texto inteiro) à proposta 
(desafio ou meta) original; 
c) os (as) participantes que pedirem destaque, apresentam emendas supressivas e 
substitutivas às propostas. A chamada dos participantes será feita pelo (a) secretário 
(a) conforme a ordem das anotações dos destaques; 
d) abre-se para debates e esclarecimentos sobre a emenda apresentada, 
encaminhando-se uma fala a favor e outra contra. Se o grupo não estiver esclarecido, 
pode-se abrir uma nova rodada de defesas; 
e) em caso de emendas semelhantes, propõe-se a fusão dessas emendas e tenta-se 
viabilizar consenso; 
f) sugere-se que cada emenda apresentada seja registrada por escrito em um local 
visível a todos (flipchart, papel afixado na parede, quadro-negro, retro-projetor, etc.); 
g) verifica-se se as emendas são de âmbito local, estadual ou nacional. 
 
As Emendas só fazem parte da sistematização local, sendo necessário encaminhar 
para a etapa nacional apenas a formulação final da proposta (desafios e metas); 
 
OBS: As emendas apresentadas para a mesma proposta (desafios e metas) deverão 
ser votadas ao mesmo tempo ficando aprovada a versão que receber o  maior número 
de votos (maioria simples 50% +1, por contraste ou por contagem de votos,  caso 
necessário). De forma alguma pode ser apresentada um proposta nova na plenária 
final (quer seja desafio , quer seja meta) 
 
Parágrafo único – As moções somente poderão ser apresentadas nos grupos, 
redigidas em, no máximo, 20 linhas, e serão votadas na plenária final. Serão aprovadas 
aquelas que obtiverem maioria simples. 
 
I – Moção é uma manifestação de apoio ou repúdio a alguém ou a alguma atitude. 
Art. 13 – Cada grupo de discussão contará com um facilitador, indicado e treinado pela 
Comissão Organizadora Estadual, com as funções de conduzir as discussões, 
controlar o tempo e estimular a participação, de acordo com o roteiro previamente 
recebido; e um relator, escolhido e treinado pela Comissão Organizadora Estadual, 
encarregado de sintetizar as conclusões, participar das consolidações e 
sistematizações, colaborar com a Comissão de Sistematização Estadual e apresentar 
as propostas do grupo à plenária da Conferência Estadual do Esporte. 
Art. 14 – As discussões nas mesas de debates e nos grupos poderão ser orientadas a 
partir do bloco de texto e da Política Nacional do Esporte apresentado pelo Ministério 
do Esporte para subsidiar a elaboração das propostas a serem encaminhadas para a 
Conferência Nacional, 
Art. 15 – Os grupos de trabalho deverão apresentar a sistematização do Plano de 
metas por eixo a serem encaminhadas à plenária final, imediatamente após a 
conclusão de seus trabalhos.  
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CAPÍTULO VIII 
DAS DELIBERAÇÕES 

 
Art. 16 – O Plano de Metas aprovado na Conferência Estadual do Esporte (relatório 
final da etapa estadual), bem como a relação dos delegados eleitos e seus respectivos 
suplentes para a Conferência Nacional do Esporte deverão ser remetidos à Comissão 
Organizadora da II Conferência em até 5 (cinco) dias corridos após a realização da 
etapa estadual, conforme Regulamento da Conferência Nacional do Esporte (Portaria 
nº 133, de 20 de outubro de 2005, art. 21). 
Art. 17 – A sistematização das propostas será feita de acordo com as orientações da 
Comissão Nacional, a qual sistematizará todas as propostas dos 26 estados brasileiros 
e do Distrito Federal, para serem deliberadas na Conferência Nacional do Esporte. 
    

CAPÍTULO IX 
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

 
Art. 18 – A Conferência Estadual do Esporte será presidida pelo gestor, Secretário 
Estadual de Esporte e Lazer, ou responsável pela gestão do Esporte na esfera 
estadual. 
Art. 19 – O presidente da Conferência Estadual do Esporte constituirá a Comissão 
Organizadora da etapa estadual. 
Art. 20 – A Comissão Organizadora da Conferência Estadual do Esporte tem as 
seguintes atribuições: 
I – coordenar, supervisionar, dirigir, promover e divulgar a realização da Conferência 
Estadual do Esporte, atendendo aos aspectos políticos, administrativos e financeiros; 
II – propor este Regimento e a programação da Conferência Estadual do Esporte que 
deverão, entre outras coisas, definir critérios para a representação dos municípios; 
III – presidir o processo de eleição dos delegados à Conferência Nacional e enviar a 
ata à Comissão Organizadora Nacional em até 5 (cinco) dias corridos após a realização 
da Conferência Estadual do Esporte; 
IV – propor os nomes dos(as) expositores(as) da Conferência Estadual do Esporte, 
bem como os documentos técnicos e textos de apoio. 
 

CAPÍTULO X 
DAS DELIBERAÇÕES 

 
Art.21- Será  aprovado da plenária final, após o  debate e a apresentação de emendas, 
um plano de metas com 10 (dez) propostas para cada eixo, a partir da sistematização 
das propostas enviadas pelos municípios ou construídas nos grupos. As votações das 
emendas, das moções e demais deliberações na plenária final, deverão respeitar o 
critério de maioria simples, ou seja, 50% (cinquenta por cento) mais um voto. 
 

CAPÌTULO XI 
DAS DISPOSIÇÔES FINAIS 

 
Art 22- Serão conferidos certificados aos delegados , palestrantes e observadores, 
especificando a condição de sua participação na II Conferência Nacional do Esporte 
Art 23- Os casos omissos nesse regimento serão resolvidos pela comissão 
organizadora. 
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ANEXO II 
 
 

 
Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO DE 21 DE JANEIRO DE 2004 
Institui a Conferência Nacional do Esporte 

e dá outras providências. 
 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 
VI, alínea "a", da Constituição, DECRETA: 
Art. 1º – Fica instituída a Conferência Nacional do Esporte, a se realizar sob a 
coordenação do Ministério do Esporte. 
Art. 2º – A Conferência Nacional do Esporte será presidida pelo Ministro de Estado do 
Esporte e, na sua ausência ou impedimento eventual, pelo Secretário-Executivo desse 
Ministério. 
Art. 3º – O Ministro de Estado do Esporte expedirá o regulamento da Conferência 
Nacional do Esporte, dispondo sobre a organização, funcionamento, periodicidade, 
etapas de sua realização e escolha dos delegados. 
Art. 4º – A primeira reunião da Conferência Nacional do Esporte, em sua etapa 
nacional, acontecerá em Brasília, Distrito Federal, no 2º trimestre de 2004, cabendo ao 
Ministro de Estado do Esporte definir a data de sua realização. 
Art. 5º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 21 de janeiro 
de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Agnelo Santos Queiroz Filho 

 
 
 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.1.2004 
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ANEXO III 
    
GABINETE DO MINISTRO 
PORTARIA Nº 133, DE 20 DE OUTUBRO DE 2005. 
(Publicada no DOU de 21/10/2005) e retificações 
 
REGULAMENTO DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DO ESPORTE E NORMAS 
BÁSICAS. 

 
CAPITULO I 

DOS OBJETIVOS 
Art. 1º A Conferência Nacional do Esporte, instituída por Decreto de 21 de janeiro de 
2004, publicado no D.O.U., de 22.01.04, pg. 3, reunir-se-á, ordinariamente, de dois em 
dois anos e, em caráter extraordinário, mediante convocação do Ministro de Estado do 
Esporte. 
Parágrafo único. A Conferência Nacional do Esporte, em sua segunda edição tem por 
objetivo indicar diretrizes para a construção do Sistema Nacional de Esporte e Lazer, 
em consonância com a Política Nacional de Esporte; 

 
CAPÍTULO II 

DAS ETAPAS DE REALIZAÇÃO DA II CONFERÊNCIA NACIONAL DO ESPORTE 
Art. 2° A II Conferência Nacional do Esporte será realizada em três etapas: 
I - Etapas Municipais; 
II - Etapas Estaduais e do Distrito Federal; 
III - Etapa Nacional. 
Art. 3° A etapa nacional da Conferência Nacional do Esporte será antecedida de etapas 
realizadas nos âmbitos municipal, estadual e do Distrito Federal. 
§ 1º Serão admitidas etapas realizadas por agrupamentos de municípios ou por 
quaisquer outras formas de associação intermunicipais. 
§ 2º Não constituirá impedimento para a realização da etapa estadual a não realização 
da etapa no âmbito municipal. 
§ 3° Não constituirá impedimento à realização da etapa nacional a não realização das 
etapas estadual e distrital, em todas as unidades da Federação.  
Art. 4° As despesas com a organização geral e com a realização da II Conferência 
Nacional do Esporte em sua etapa nacional correrão à conta de recursos próprios do 
Ministério do Esporte ou de outras fontes, respeitados os limites orçamentários e as 
prioridades de atendimento. 
Art. 5º As etapas municipal, estadual e distrital deverão debater o temário da II 
Conferência Nacional do Esporte, independentemente dos temas próprios e autônomos 
das respectivas realidades e esferas político-administrativas. 
Art. 6º Ao final da etapa municipal deverão ser apresentados os respectivos relatórios 
conclusivos de atividades à Comissão Organizadora da etapa estadual que, de igual 
modo, apresentará relatório final à Comissão Organizadora da Conferência Nacional do 
Esporte, para subsidiar o planejamento e realização da etapa nacional. 
Art. 7º A II Conferência Nacional do Esporte produzirá, ao seu final, relatório 
circunstanciado, a ser encaminhado ao Presidente da República e ao Congresso 
Nacional. 

 
CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
Art. 8º A II Conferência Nacional do Esporte será presidida pelo Ministro de Estado do 
Esporte e, na sua ausência ou impedimento eventual, pelo Secretário Executivo do 
Ministério do Esporte. 
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Art. 9º Para a organização e desenvolvimento de suas atividades a II Conferência 
Nacional do Esporte contará com uma Comissão Organizadora da Conferência 
Nacional do Esporte. 
Parágrafo único. A Comissão Organizadora da Conferência Nacional do Esporte será 
constituída por ato do Ministro de Estado do Esporte. 
Art. 10. Compete à Comissão Organizadora da Conferência Nacional do Esporte: 
I - coordenar, supervisionar, e promover a realização da II Conferência Nacional do 
Esporte em sua etapa nacional, atendendo aos aspectos técnicos, políticos e 
administrativos; 
II - estimular e apoiar as etapas municipais, estaduais distrital da Conferência Nacional 
do Esporte; 
III - promover a divulgação da Conferência Nacional do Esporte; 
IV - promover a elaboração de documentos oficiais e textos vinculados ao temário da 
Conferência Nacional do Esporte; 
V - sistematizar os Relatórios Finais das decisões das etapas estaduais de acordo com 
as datas previstas no art. 23 do presente Regulamento; 
VI - elaborar o Relatório Final e os Anais da Conferência Nacional do Esporte, assim 
como promover a sua publicação e divulgação. 
Art. 11. A Comissão Organizadora da Conferência Nacional do Esporte será presidida 
pelo Ministro de Estado do Esporte e, na sua ausência ou impedimento eventual, pelo 

Secretário Executivo do Ministério do Esporte. 
 

CAPÍTULO IV 
DOS PARTICIPANTES 

Art. 12. A II Conferência Nacional do Esporte será integrada por participantes 
escolhidos na forma prevista neste Regulamento. 
Art. 13. Os participantes da II Conferência Nacional do Esporte em sua etapa nacional 
se distribuirão em duas categorias: 
I - delegados com direito a voz e voto; 
II - convidados com direito à voz. 
Parágrafo único. Os critérios para escolha dos convidados serão definidos pela 
Comissão Organizadora da Conferência Nacional do Esporte. 
Art. 14. Serão delegados da II Conferência Nacional do Esporte em sua etapa nacional: 
I - os eleitos nas etapas estadual e distrital; 
II - os representantes, titular e suplente, dos Ministérios Secretarias Especiais do 
Governo Federal; 
III - os membros do Conselho Nacional do Esporte; 
IV - um representante, titular e suplente, das comissões específicas que tratam dos 
assuntos do esporte da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; 
V- os gestores estaduais de esporte e lazer; 
VI - representantes, titulares e suplentes, das entidades nacionais de administração do 
esporte; 
VII - representantes da sociedade civil organizada, cujos critérios de escolha serão 
estabelecidos pela Comissão Organizadora da Conferência Nacional do Esporte. 
Art. 15. As delegações eleitas nas etapas municipais, estadual distrital deverão, 
sempre que possível, ter composição representativa de diversos segmentos, 
contemplando: 
I - gestores, administradores públicos e parlamentares; 
II - ONGS, movimentos sociais e populares; 
III - entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa; 
IV - trabalhadores (as); 
V - empresários (as); 
VI - entidades administradoras do esporte; 
VII - entidades de prática do esporte e do lazer. 
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Art 16. A relação de delegados para a II Conferência Nacional do Esporte em sua 
etapa nacional deverá ser remetida à Comissão Organizadora da Conferência Nacional 
do Esporte, em até dias após a realização das etapas estadual e distrital. 
Art. 17. Poderão ser candidatos a delegados na etapa nacional da II Conferência 
Nacional do Esporte, os participantes da etapa estadual e distrital, credenciados de 
acordo com o Regimento da citada etapa. 
§ 1º Serão eleitos delegados à etapa nacional, um titular e um suplente, para cada 10 
presentes à plenária final da etapa estadual. 
§ 2º Os delegados suplentes somente poderão participar da II Conferência Nacional do 
Esporte na ausência do titular. 
§ 3º A representação máxima de delegados, por Estado e pelo Distrito Federal será: 
SP-115, RJ-54, MG-63, ES-24, RS-43, PR-41, SC-30, GO-30, DF-22, TO-19, MS-22, 
MT-23, AL-23, BA-52, PE-36, CE-36, PB-24, MA-30, SE-20, PI-23, RN-23, PA-33, AC-
18, AP-15, RO-19, RR-15 e AM-23. 
§ 4º A representação de delegados por unidade da Federação deverá, sempre que 
possível, respeitar a representatividade mínima de 20% de gênero. 
§ 5º Os delegados poderão ser escolhidos mediante: 
I - consenso, no qual a escolha se dará por aclamação; 
II - votação nominal, sendo eleitos os mais votados; 
III - votação por chapa, em que serão eleitos delegados proporcionalmente ao número 
de votos de cada uma das chapas em disputa. 

 
CAPÍTULO V 

DAS ETAPAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS E DISTRITAL 
Art 18. A etapa municipal poderá ser realizada pelo município ou pelo agrupamento de 
municípios. 
Art 19. Para a realização de cada etapa municipal, estadual e do Distrito Federal, 
deverá ser constituída uma comissão organizadora.  
§ 1º Os órgãos governamentais responsáveis pela gestão do esporte no âmbito de 
cada etapa constituirão as respectivas comissões organizadoras. 
§ 2º A II Conferência Nacional do Esporte, em suas etapas municipais e estaduais, 
serão presididas pelos gestores dos órgãos responsáveis pelo Esporte nos respectivos 
municípios ou estados. 
Art. 20. Caberá à respectiva comissão organizadora definir, em regulamento, data, 
local, critério de participação, temário e pauta das etapas municipal, estadual ou 
distrital respeitado o disposto neste Regulamento. 
Parágrafo único. A realização das etapas municipais deverá estar de acordo com o 
regulamento de seu respectivo estado. 
Art. 21. O Relatório final de cada etapa estadual e distrital, e a relação dos delegados 
eleitos com seus respectivos suplentes para a II Conferência Nacional do Esporte em 
sua etapa nacional deverão ser sistematizados e remetidos à Comissão Organizadora 
da Conferência Nacional do Esporte, em até 5 dias após sua realização. 
Art.  22.  As votações das emendas, das moções e demais deliberações na plenária 
final, deverão respeitar o critério de maioria simples, ou seja, 50% (cinquenta por 
cento) mais um voto.  

 
CAPÍTULO VI 

DO CALENDÁRIO 
 

Art. 22. A etapa nacional da II Conferência Nacional do Esporte será realizada em 
Brasília, Distrito Federal, no período de 04 a 07 de maio de 2006. 
Parágrafo único. A II Conferência Nacional do Esporte terá como tema: Construindo o 
Sistema Nacional de Esporte e Lazer. 
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Art. 23. As etapas antecedentes à Etapa Nacional da II Conferência Nacional do 
Esporte serão realizadas nos seguintes períodos: 
I - Etapas Municipais de 02/01/2006 a 19/03/2006.  
II - Etapas Estaduais e do Distrito Federal de 02/03/2006 a 02/04/2006. 
III - Em nenhuma hipótese etapas municipais poderão ser realizadas após a 
conferência de seu respectivo estado. 
Art. 24. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora da Conferência Nacional do Esporte. 
 
(*) Republicado por ter saído, no DOU de 21/10/2005, Seção 1, página 106, com 
incorreção no original e retificada em 26/12/05. 
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ANEXO IV 
 

 II CONFERÊNCIA NACIONAL DO ESPORTE 
 ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS PARA AS CONFERÊNCIAS 

MUNICIPAIS E ESTADUAIS 
1. Abertura da Conferência 

2. Apresentação do Vídeo do Ministério do Esporte 

 
PRIMEIRA PARTE: DIAGNÓSTICO 
Objetivo: 
 Debate e reflexões sobre a realidade do município – ou do estado - no 

que diz respeito ao Sistema Municipal de Esporte e Lazer e sua relação com o 

atual Sistema Nacional. 

 
Roteiro de Discussão: 

O roteiro de discussão é um instrumento para facilitar o debate e 

possibilitar a reflexão sobre a situação do atual sistema de esporte e lazer do 

município - ou estado - e sua possível relação com o sistema nacional. Não se 

trata de um questionário. Portanto, não há necessidade de respostas às 

questões sugeridas, mas estas deverão servir para orientar o debate. .  

 
Questões Geradoras: 
 

1. Como é o Sistema de Esporte e Lazer do Município – ou estado - 

(Formal ou não)? Quem participa, quais suas responsabilidades, quem 

financia, que serviços oferece, que legislação o orienta?  

2. Que dimensões têm sido desenvolvidas – esporte escolar, de lazer, alto 

rendimento - no município ou estado? 

3.  Qual o perfil dos sujeitos que trabalham com esporte e lazer no 

município – ou estado? 

4. Quais são as demandas da população? 

5. Como ampliar o acesso ao esporte e ao lazer no seu município – ou 

estado? 
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6. Como garantir a participação da população nas decisões municipais – ou 

estadual – sobre o esporte e o lazer? 



 24

Relatório:  

 O relator deverá fazer a síntese do debate. Este registro sobre o 

diagnóstico deverá ser feito em formulário próprio para ser encaminhado à 

organização da conferência estadual. 

 
SEGUNDA PARTE: ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS SOBRE OS EIXOS  
Etapa inicial: 

1) Apresentação dos Eixos -_Power Point sugerido pelo Ministério do 

Esporte. 

2) Divisão em 4 (quatro) grupos de trabalhos, sendo um para cada Eixo do 

Sistema. Se a Conferência Municipal tiver mais de 120 (cento e vinte) 

participantes é aconselhável a distribuição em mais grupos. Lembrando 

que se tiver mais de um grupo para discutir um mesmo eixo, os dois 

relatores deverão no término do trabalho em grupo proceder a 

sistematização das propostas de ação. Caso esta sistematização 

produza um relatório com mais de 10 (dez) propostas de ação para o 

eixo, a plenária além de decidir sobre as emendas terá o papel de eleger 

as 10 (dez) propostas de ação prioritárias. O número ideal para o 

trabalho em grupos é de 30 (trinta) pessoas. 

 3) Cada grupo de trabalho escolherá um coordenador e um relator. 

4) Debate sobre o tema em questão a partir das questões geradoras dos 

Eixos do Sistema: 

 Estrutura do Sistema: Organização, Agentes e Competência; 
 Recursos Humanos e Formação;  
 Gestão e Controle Social; 
 Financiamento. 

 5) Cada grupo de trabalho elaborará propostas de ação para um dos 
eixos do sistema. 

 
Materiais necessários: 

 05 tarjetas de cartolina, por participante, medindo 30 cm x 15 cm – será 

distribuído aos participantes para que os mesmos possam escrever as 

suas propostas de ação 

 03 folhas de papel kraft, por grupo de trabalho – para ser afixado na 

parede e servir de suporte para afixar as tarjetas 
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 02 tarjetas de cartolina, de cores diferentes, por grupo – uma cor será 

utilizada para escrever o nome do eixo do sistema e a outra para 

escrever o título: Propostas de Ação  

 01 pincel atômico por participante – para escrever as propostas de forma 

legível para todos do grupo 

 02 fitas crepe por grupo – para afixar as tarjetas 

 01 formulário para preenchimento do resultado final do grupo – para 

consolidar o trabalho do grupo  

 Preparação da sala: 
 Afixar o papel Kraft na parede da sala; 

 Arrumar as cadeiras em círculo (um para cada grupo); 

 Colocar uma mesa para utilização dos materiais: tarjetas, pincéis 

atômicos, fitas crepe, formulários. 

 Lembretes importantes: 
 Anotar uma idéia em cada tarjeta; 

 A idéia deve ser clara de tal forma que todos a entendam sem 

necessidade de muitas explicações; 

 Utilizar sempre pincel atômico; 

 A idéia precisa ser escrita de forma legível, de preferência utilizando-se 

letra de forma. 

 Papel do Coordenador: 
 Aplicar a metodologia de discussão na condução dos trabalhos do grupo; 

 Facilitar a condução dos trabalhos do grupo, sem deixar que a discussão 

se distancie do eixo em questão; 

 Observar o tempo de debates; 

 Garantir o resultado do grupo. 

 Papel do Relator: 
 Preencher o formulário apropriado com as propostas e fazer o relatório 

sobre o diagnóstico; 

 Apresentar o resultado do grupo na plenária. 

  
 Condução do Grupo: 

 Distribuir 3 tarjetas para cada participantes 
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 Solicitar que cada um escreva  2  (duas) propostas de ação para o eixo 

do sistema do grupo. Uma em cada tarjeta; Ou que cada dois 

participantes construam 3. 

 Afixar no papel Kraft todas as tarjetas 

 Proceder a consolidação das tarjetas com propostas semelhantes (idéias 

semelhantes); 

 Analisar as propostas apresentadas; 

 Definir as 10 (dez) propostas mais importantes; 

 Preencher o formulário com as 10 propostas aprovadas pelo grupo na 

ordem de prioridade. 

  
 TERCEIRA PARTE: PLENÁRIA FINAL: 

 Entrega do relatório de sistematizado das propostas de ação aos 

participantes; 

 Apresentação dos trabalhos dos grupos pelos relatores; 

 Recebimento das emendas; 

 Votação das emendas; 

 Eleição dos delegados, se o regulamento do estado assim sugerir. 

 Elaboração do relatório final (no formulário específico). 

  
 Relatório Final: 
  O relatório final constará das 10 propostas de ação para cada um dois 

Eixos do Sistema 

  Este relatório deverá ser encaminhado à Comissão Estadual da II 

Conferência Estadual de Esporte e Lazer 

  

 Anexos: 
 I. Formulário para anotação da síntese do debate sobre o diagnóstico do 

esporte e lazer no Município  

 II. Formulário para apresentação das propostas de ação 

 III. Formulário para apresentação de emendas 

 IV. Formulário para relatório final 
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Fale Conosco! 
II Conferência Nacional do Esporte 

Ministério do Esporte 
Esplanada dos Ministérios 

Bloco "A" – 7º Andar 
CEP: 70054-900 – Brasília-DF 

Tels: (61) 3217-1742 ou 3217-1884  
Fax: (61) 3217-1771 

E-mail: conferencianacional@esporte.gov.br 
Site: www.esporte.gov.br/conferencianacional 
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