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Resumo 

O presente relatório busca identificar no âmbito da prefeitura da cidade de Boa vista, através 

da FETEC Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista, a forma de como 

e onde vem sendo empregada as verbas advindas das transferências do governo federal 

através dos repasses e transferências dos programas instituídos pela lei Agnelo/Piva, e pela lei 

11.438/2006, bem como os critérios para aquisição da bolsa atleta no município de Boa Vista. 

Esta pesquisa foi realizada através de análise documental, dos sites do portal da transparência 

do governo federal, do COB, artigos e periódicos que tratam o tema; com pesquisa de campo, 

observação e entrevista com atletas. Ao final é proposto um plano de ação com vista a solução 

e simplificação da problemática detectada. 

 

Palavras-chave: Assistência ao Esporte; Gestão Municipal; Repasses Federais. 

1 - Introdução  

A cidade de Boa Vista, como tantas outras do país, depende de verbas para 

manutenção e aplicação de programas sociais voltados para o implemento de políticas 

públicas. Para alavancar o esporte e o desporto tornam-se necessários incentivos e repasses 

dos governos federal e municipal, através de transferências constitucionais e patrocínios de 

empresas públicas e privadas, que contam com abatimento nos impostos, e repasses para os 

programas destinados ao esporte de maneira em geral.  

Importante programa do governo federal, de fomento do esporte brasileiro, a “Bolsa-

Atleta” instituída em 2004, com a promulgação da Lei nº 10.891, e regulamentada pelo 

Decreto nº 5.342, trata-se de um programa de financiamento do governo federal aos atletas de 

rendimento do país. Sua finalidade é destinar recursos financeiros para a manutenção 

esportiva do atleta (BRASIL, 2005). Projeto do ano 2000, do deputado Agnelo Queiroz, que 

veio a ser o primeiro ministro do Esporte quando essa pasta foi criada em 2003, no mandato 

do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desde a época da tramitação do projeto de lei na 

Câmara dos Deputados, justificava-se a necessidade de maior investimento governamental 
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para fomentar o desenvolvimento do esporte, como um dever constitucional que o país 

cumpria insuficientemente (CORRÊA, 2014).  

Sabe-se que as verbas federais chegam ao estado e municípios, a questão em 

discussão é: como essas verbas são distribuídas e em quais secretarias? Qual o critério 

utilizado para aquisição e inserção no programa bolsa atleta instituído pela prefeitura de Boa 

Vista? 

O presente Relatório Técnico busca aclarar e detalhar um levantamento inicial de 

como a prefeitura de Boa Vista/Roraima destina seus recursos ao esporte e desporto e ao 

programa bolsa atleta; e qual critério é utilizado para ser contemplado por esse programa. 

Parte-se da hipótese que os recursos destinados ao esporte e ao desporto não estão 

sendo geridos de forma ideal ou responsável, uma vez que obras necessitam ser feitas em 

centros esportivos e olímpicos e a bolsa atleta não é distribuída de forma equânime ainda 

tendo seu valor defasado e com finalidade muito restrita. 

O objetivo específico é identificar a origem da verba e sua distribuição, bem como os 

mecanismos legais que subsidiam sua melhor utilização, como na manutenção de Parques e 

centros Olímpicos na cidade de Boa Vista; e identificar também os parâmetros utilizados para 

inclusão no programa bolsa atleta. Por fim, sendo proposto como plano de ação a criação da 

secretaria de esporte e lazer, conselho municipal misto, aumento no valor da bolsa atleta e 

mudanças na prestação de contas da bolsa. 

A importância dessa pesquisa se dá em virtude da cidade de Boa Vista abrigar 

centros de referência em esportes como ginásio Vicente Feola, o “Totosão”, e a vila Olímpica 

Roberto Marinho, com possibilidade e potencial para projetar atletas no cenário nacional, mas 

vislumbra-se grande abandono em determinadas áreas esportivas que poderiam estar sendo 

utilizadas por atletas e até mesmo pela população local. Ainda existe o inconveniente de que 

os atletas, para participar de competições estaduais, interestaduais e internacionais, têm que 

fazer verdadeiros malabares, sempre contando com ajuda de familiares e amigos para se 

manterem financeiramente nas competições e no esporte, pois a bolsa no valor de R$500, para 

a categoria juvenil que contempla crianças e adolescentes de 12 a 17 anos de idade, e de  R$ 

800,00 para a categoria adulto, é ínfima, e tem regras muito rígidas para uso dessa quantia que 

não atende as mínimas necessidades dos atletas, como nutricionistas, fisiologistas, 
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suplementos, materiais, treinamento entre outros itens para manter um atleta de alto 

rendimento. 

A pesquisa será estruturada em 5 (cinco) tópicos, contendo introdução, apresentação 

do caso e diagnóstico, referencial teórico com ponto de vista de outros autores de forma a 

subsidiar esse trabalho, seguido de plano de ação contendo proposta de solução para o 

problema em questão e conclusão, trazendo em seu bojo o produto da pesquisa como forma 

de solução e norteando futuras investidas acadêmicas para o tema. 

2 – Apresentação do Caso e Diagnóstico 

Está sendo pesquisada a utilização de verbas advindas do governo federal e do erário 

municipal na alocação e manutenção do esporte e desporto no município de Boa Vista 

Roraima, bem como o auxílio financeiro a atletas de alto rendimento beneficiados pelo 

programa bolsa atleta. 

O município de Boa Vista, segundo dados do IBGE, localiza-se a centro leste do 

Estado de Roraima, na mesorregião Norte e microrregião Boa Vista,  situado nas coordenadas 

geográficas “60º40’24”, de longitude Oeste e 02º49'11" de latitude Norte, com uma altitude 

de 85 metros em relação ao nível do mar, limitando-se ao norte com o município de Amajari; 

ao sul com o município de Mucajaí e Cantá; a leste com Normandia e Bonfim e a oeste com 

Alto Alegre. 

 O município possui uma área territorial de 5.687,036 Km2 que corresponde a 2,54% 

do território de Roraima e uma população de 326 414 habitantes, divididos em 55 bairros. 

Segundo a classificação de Köppen, possui clima do tipo AWi com duas estações climáticas 

bem definidas, uma chuvosa e outra seca, sua temperatura média anual do ar é de 27,4 ºC, 

com pluviosidade média anual de 1.688 mm (ARAÚJO et al., 2001). 

2.1 – Atletas beneficiados pela bolsa e seus respectivos gastos 

Em 2016, no município a bolsa atleta assistia apenas 17 atletas e seus treinadores 

totalizando R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais) quando o repasse para o programa do 

ano em questão foi de R$ 228.000,00 (duzentos e vinte oito mil reias), dinheiro exclusivo para 

o programa, evidenciando má gestão.  
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E em 2017 assistiu a 20 atletas e seus respectivos técnicos perfazendo um montante 

de R$ 156.000.00 (cento e cinquenta e seis mil) para os atletas e R$ 39 mil para os técnicos 

totalizando R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) não podendo comparar com o 

ano de 2018, tendo em vista a informação do valor repassado para o programa bolsa atleta não 

estar disponível quando da consulta. 

Os parâmetros da bolsa atleta são subjetivos e não muito claros, pois dependem de 

uma comissão de quatro funcionários da FETEC, que analisam dados e possíveis resultados 

dos atletas, e depois selecionam os que serão contemplados. 

2.2- Dupla Jornada dos Atletas 

É importante frisar que muitos atletas têm dupla jornada de trabalho e treinos, como 

o jovem Deluan, um dos maiores medalhistas do atletismo roraimense, que ajuda sua mãe em 

um comércio após os treinos, e a nadadora Flávia, que está entre as melhores do Estado, que 

alterna os treinos com o trabalho na defesa civil municipal de Boa vista. Esses atletas 

poderiam alçar voos maiores se houvesse atenção e respeito por parte das autoridades, 

reconhecendo seus esforços em representar suas bandeiras, com um auxilio digno, por parte 

dos governantes. 

2.3 – Desmembramento Da Verba Para Várias Secretarias 

Outro aspecto interessante de Boa vista é que o município não detém no seu 

organograma uma secretaria de esporte e lazer, ficando a cargo do gabinete da prefeita, da 

secretaria de educação e da FETEC - Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de 

Boa Vista, cuidar, administrar e alocar os recursos que hora é objeto deste trabalho. 

No quadro 1, constam os repasses feitos desde a celebração do convênio no ano de 

2013, para ampliação e reforma da vila olímpica Roberto Marinho, até o ultimo repasse feito 

no dia 25 de agosto de 2017. 

Quadro 1- Repasses do Governo federal ao Município de Boa Vista 
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FONTE: Portal da Transparência do Governo Federal/Convênios 

Conforme ilustra o quadro 1 o Portal da transparência do governo federal mostra o 

montante de verba que foi destinada para a primeira etapa das obras de reforma e ampliação 

da Vila Olímpica Roberto Marinho, no valor de CR$ 3.592.976,20, (três milhões quinhentos e 

noventa e dois mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte centavos), mas o que se vê nas 

fotos abaixo são locais deteriorados, abandonados e sem manutenção. 

 

Fotos do autor (2017): Complexo aquático da Vila Olímpica Roberto Marinho sem manutenção. 
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Polo aquático com piscina de saltos ornamentais, necessitando de manutenção, 

estando em péssima condição com água parada em nível de 30 cm, propício à proliferação de 

mosquitos. 

 

Fotos do autor (2017): Pista de Atletismo da Vila Olímpica Roberto Marinho com piso danificado. 

Pista de atletismo com piso extremamente danificado dificultando o treino dos atletas 

que utilizam o espaço, causando inclusive acidentes pelo fato da borracha da pista estar se 

desprendendo tornando-se, em obstáculo para os usuários.  

 

Fotos do autor (2017): Cobertura da arquibancada com buracos, Obras paradas e material exposto ao tempo na 

Vila Olímpica Roberto Marinho. 

Telhado da arquibancada com diversos buracos, impossibilitando seu uso nos dias de 

chuva por quem acompanha os treinos dos atletas; também é possível ver em toda a vila 

canteiros de obras parados ou alguns poucos trabalhadores amarrando ferragens, no demais o 

material fica exposto ao tempo se perdendo, configurando um desperdício do dinheiro 

público. 
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Quadro 2,- Resumo das principais receitas e despesas na vila Olímpica Roberto 

Marinho 
 Te 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA 

GABINETE DA PREFEITA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - - CNPJ:05943030/0001-55 

Orçamento Programa - Exercício de 2016 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - Nº 4095 03 de Fevereiro de 2016 

Aplicação  Programada Proj/Ativ  Finalidade Categoria  Detalhada Total Grupo Total Categ.  

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: 1671, Data: 04/01/2016 

Totais por Programa 

Programa Descrição 

ORGÃO 06 Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SMEC 
UNIDADE 01 Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
SUB UNIDADE 00 Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Vila Olímpica 12.812.0011.2039.0000                                                                                               1.605.700,00    
DESPESAS CORREN                                                                                                                          605.700,00                                                                                                                    
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                605.700,00 
 
MATERIAL DE CONSUMO 0 01 00 -001 001 3.3.90.30.00                                                                 500.000,00 
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  0 01 00 -001 001 3.3.90.39.00                           105.700,00 
 
4 DESPESAS DE CAPIT                                                                                                                     1.000.000,00 
4 INVESTIMENTOS                                                                                                                             1.000.000,00 
OBRAS E INSTALAÇÕES 0 02 00 -001 001 4.4.90.51.00                                                                     600.000,00 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0 01 00 -001 001 4.4.90.52.00                                  400.000,00 
TOTAL                                                                                                                                               106.062.867,00 

 

0011 
 

Administração e Manutenção da Vila Olímpica                                                                     1.605.700,00 
 

 

0015 
     

Esporte e Lazer                                                                                                                        7.598.073,00 
 

2046 
    

Bolsa Atleta                                                                                                                                228.000,00 
 

 
2047 

Centro de Iniciação Esportiva                                                                                               2.672.950,00          

2048 
 

Corrida Internacional  9 de Julho                                                                                              1.104.455,00                                                                                                      
 

2049  
  

Projetos Esportivos                                                                                                                3.104.268,00 

Fonte: Diário Oficial de Boa Vista nº 4095- de 03/02/2011-ano XXII  
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O quadro 2 traz de forma resumida parte das receitas com suas respectivas 

identificações pelo governo municipal, a fim de subsidiar este argumento que ora se faz 

pertinente e necessário para evidenciar o quantitativo gasto do erário para manutenção e 

conservação da Vila Olímpica Roberto Marinho; não condizendo os números expressos com o 

que se vislumbra no teatro de operação, onde acontecem as obras e a prestação dos serviços.  

Não se pretende fazer denúncia com este Relatório, mas subsidiar tanto a 

administração, quanto aos futuros gestores e quem sabe até os atuais, a terem uma postura 

diferente daquilo que vem ocorrendo no período da confecção deste trabalho. 

3 – Referencial Teórico - O início da regulamentação  e a falta de 

compromisso do governo com o esporte 

No Brasil, ao longo de décadas o esporte foi sendo introduzido de forma lenta e 

gradual, despertando nas autoridades necessidade de se estruturar e aparelhar o Comitê 

Olímpico Brasileiro (COB), bem como as confederações, para que essas dessem suporte aos 

atletas para obterem melhores resultados. 

 Segundo Teixeira, Matias e Mascarenhas (2012) a lei Agnelo/Piva é um marco na 

história do atletismo brasileiro, trazendo aos atletas e as entidades ligadas ao esporte uma 

segurança orçamentária para desenvolvimento e capacitação, além de estruturar e fomentar a 

prática de esporte tanto para atletas de alto rendimento quanto para iniciantes, tendo como 

órgão principal o Comitê Olímpico Brasileiro - COB, que tem como responsabilidades o 

fomento a programas e projetos; manutenção da entidade; formação de recursos humanos; 

preparação técnica de equipes; infraestrutura; contratação e remuneração de comissões 

técnicas; manutenção de atletas nos treinamentos e competições nacionais e internacionais e 

organização e participação em eventos esportivos. Destacando-se que o COB não estipula um 

percentual mínimo de recursos para cada uma destas ações, fica a critério dos seus dirigentes 

a distribuição e o direcionamento do arrecadado. 

Outro fator importante para o esporte foi a Lei nº 11.438/06 de incentivo ao esporte, 

que estimula pessoas e empresas a patrocinar e fazer doações para projetos esportivos em 

troca de incentivos fiscais, tendo também as transferências constitucionais e o patrocínio de 

empresas públicas.  
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Como a legislação não destina ou obriga porcentagem a ser distribuída entre o COB 

e os entes federados, necessita-se de maior rigor na supervisão, uma vez que os casos de mau 

uso do erário e desvio de verbas tem sido uma constante entre gestores públicos (ATHAYDE, 

2014). 

Silva (2014) no seu trabalho identificou que não existe política pública destinada ao 

esporte, a estrutura administrativa vigente baseia-se numa política governamental de natureza 

emergencial, visando suprir apenas as demandas momentâneas dos municípios, e concluiu que 

os recursos financeiros direcionados à entidade esportiva responsável pelo fomento de ações 

esportivas limitaram-se a construção de quadras poliesportivas, implantação e modernização 

da infraestrutura e apoio a eventos pontuais. 

Matsudo (1999) ratifica que o Brasil possui programas esportivos assistemáticos, de 

forma que o Estado, os clubes e a família se responsabilizam pelo desenvolvimento dos 

atletas, sendo necessário aprofundamento no estudo desse caso, a fim de que possibilite um 

norte para melhorar a programação e administração do esporte. 

De acordo com Meira et al (2012),  a análise envolve os seus sistemas esportivos que 

carecem de estrutura e sistematização para que os atletas de alto rendimento sejam 

contemplados de forma justa e igualitária, uma vez que os recursos são focados em um 

número relativamente pequeno de esportes que possuem chances reais de sucesso 

internacional; um número específico de confederações (29 confederações) são beneficiados 

pelos recursos da  Lei Agnelo-Piva, desde que atendam requisitos pré-estabelecidos, ficando a 

critério do gestor desses recursos destinar a verba para onde lhe for conveniente. 

 Cunha (2012) ressalta que o gestor público, ao aplicar as funções básicas da 

administração: planejamento, organização, direção, liderança e controle; fica responsável por 

gerir programas e políticas públicas nos três níveis de governo e deve visar sempre o interesse 

público.  

4 - Plano de Ação  

O plano de ação sugere a criação na estrutura municipal, de uma secretaria de esporte 

e lazer, visando agregar propostas para desenvolvimento dessa área, propõe também que seja 

aumentado o valor da bolsa atleta bem como a mudança na forma da prestação de contas e na 
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utilização da bolsa; por derradeiro é proposta a criação de um conselho misto envolvendo 

entidades públicas, esportivas e sociedade civil para um melhor direcionamento e emprego 

das verbas destinadas ao esporte. 

A necessidade da Secretaria de esporte dar-se-á uma vez que a verba advinda dos 

repasses, quaisquer que sejam, da União ou do Estado, não têm a garantia de ser empregada 

no seu propósito, uma vez que no município a Fundação de Educação, Turismo, Esporte e 

Cultura de Boa Vista FETEC, agrega todas as funções que normalmente são feitas por 

secretarias. 

É necessário que se crie no organograma da prefeitura a secretaria de esportes e 

Lazer, uma vez que a FETEC (embora seja uma fundação de direito privado criada pelo poder 

público) tem funcionado como uma espécie de autarquia, sendo inclusive alvo de ações de 

Inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de Roraima ação CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 0000.13.001693-4 - BOA VISTA/RR), executa a administração da vila 

olímpica Roberto Marinho, bem como de outros eventos esportivos, turísticos e culturais que 

ocorrem no município; por esse motivo urge a necessidade de se ter um órgão próprio para 

uma melhor gestão de cada pasta específica, melhorando o atendimento ao cidadão usuário. 

Urge a criação de uma secretaria de esportes, pois a FETEC, não é modelo de lisura e 

transparência, uma vez que até o ano de 2017, não dispunha de portal da transparência como 

as demais secretarias, sendo de difícil acesso as informações sobre o órgão e com indícios de 

irregularidades em sua gestão. 

A propositura neste trabalho, é que a emancipação do esporte da FETEC e a 

criação de uma secretaria exclusiva para tratar de assuntos do esporte e desporto, seja 

realizada pela prefeita, a fim de que haja maior atenção para o esporte dentro do município, 

englobando de forma geral todas as modalidades esportivas, quer sejam jogos escolares, 

quer seja o profissional de alto rendimento que deveria em tese, ter tratamento diferenciado 

pelos administradores. 

Também nesse ínterim propõe-se, além da criação da secretaria, a de um conselho 

misto, envolvendo poder público, confederações esportivas e população local, através de 

modelos já existentes no Brasil (como conselhos comunitários de segurança, educação, saúde 

dentre outros) a fim de se ter accountability (não existe na FETEC o portal da transparência 
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ou informações a seu respeito no sitio da prefeitura municipal de Boa Vista, ferindo lei federal 

que regula acesso a informação, lei federal nº 12.527 de 18/11/2011) e uma melhor alocação 

dos recursos que ora são enviados para o gabinete da prefeita e para secretaria municipal de 

educação, que repassa ou aloca onde acha ser necessário, subutilizando às vezes as verbas, 

não investindo toda naquele propósito para qual foi destinada. 

Essa mudança no organograma da prefeitura com a criação e inclusão dessa 

secretaria, primeiro tem que nascer no coração da prefeita atual gestora municipal, e depois 

na vontade política daqueles que legislam em Boa Vista, o sucesso dessas proposições só 

será possível se o investimento no esporte e sua adoção sistemática tanto para fins de lazer e 

profissional forem impulsionadores do crescimento do esporte, bem como o auxilio aos 

atletas profissionais da cidade, pois mesmo com verba já disponibilizada no sítio de 

convênios do portal da transparência do governo federal, fica evidente a falta de 

compromisso do poder público com o esporte e o lazer. 

O ano de 2016 foi época propícia para que os investimentos alcançassem seu ápice, 

pois os jogos olímpicos realizados na cidade do Rio de Janeiro poderia ter sido o marco de 

grandes conquistas para o esporte em Roraima devido ao clima dos jogos; mas não foi dada a 

devida atenção por parte das autoridades públicas roraimense, perdendo assim uma 

oportunidade impar de conseguir maior estruturação nas instalações, mais verbas, além de 

deixar de projetar no cenário nacional atletas no boxe, natação e atletismo. 

A solução ora vislumbrada para a gestão municipal, além da criação da secretaria 

de esporte e lazer e o conselho misto, também está se propondo, alterações no programa 

bolsa atleta, uma vez que seu valor não atende, ou atende de forma parcial os atletas 

contemplados, que somente podem fazer uso dessa verba para compra de materiais 

esportivos ou serviços que completem seus treinamentos. Tais atletas não somente 

necessitam de materiais e suplementos, mas também de uma alimentação digna e dos mais 

simples serviços essenciais que um ser humano necessita para viver, como luz elétrica, 

refeições diárias e insumos básicos para higiene e asseio. 

Faz-se necessária mudança na prestação de contas, uma vez que somente são aceitos 

recibos de materiais de uso individual ou serviços técnicos esportivos, quando na maioria das 
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vezes esses atletas, alguns arrimo de família, acabam utilizando essa verba para pagar contas 

básicas e comprar alimentação, pois ao invés de trabalharem para ajudar no sustento de suas 

casas optam pelo esporte, mas acabam deixando-o em virtude de necessidades básicas que a 

bolsa poderia cobrir. 

Também está sendo proposto que a prefeitura, contrate esses atletas, ao 

funcionalismo público municipal como temporários, já que, conforme publicação do diário 

oficial do município de numero 424, na seção VIII com título Obrigação Do Bolsista, 

estão obrigados, sob pena de perder a bolsa, a participar de evento realizado pela prefeitura, 

tendo sua imagem explorada e seu tempo cobrado de forma quase que integral, em troca de 

uma ajuda de custo, que não atende as suas necessidades mais básicas. 

Essas medidas propostas não teriam custos altos a prefeitura de Boa Vista, uma vez 

que o atleta empregado (empregado por livre nomeação e comissão, permanecendo 

empregado durante certo período antes e depois de competições importantes), poderia ser útil 

na promoção da imagem pública, sendo explorado todo seu potencial atlético e intelectual em 

prol da administração e de sua própria carreira. Ficando o funcionário atleta mais satisfeito, 

pois estaria provendo seu sustento e de sua família, estando também a Prefeitura cumprindo 

um importante papel social e estimulando os jovens ao esporte de uma forma geral. 

 

Tabela – Plano de Ação para Prefeitura Municipal de Boa Vista-RR. 

O que fazer 

(What) 

Onde 

(Were) 

Por quê 

(Why) 

Quando 

(When) 

Quem 

(Who) 

Como 

(How) 

Criação da 

secretaria de 

Esportes e lazer 

No organograma 

da prefeitura 

Para melhorar a 

gestão 

O mais rápido 

possível 
A prefeita 

Criação por 

decreto do chefe 

do poder 

executivo 

Criação do 

Conselho misto 

No organograma 

da prefeitura 

Dar mais 

transparência na 

prestação de 

contas 

O mais rápido 

possível 

Futuro secretário 

de esportes ou 

chefe do executivo 

Fiscalizando o 

destino da verba e 

sua alocação, bem 

como a prestação 

de contas 

      

Mudança no 

valor da bolsa 

atleta 

Programa bolsa 

atleta 

Para dar mais 

poder de compra 

aos atletas 

O mais rápido 

possível 

O chefe do 

executivo 

municipal 

Através de decreto 
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Mudança na 

prestação de 

contas da bolsa 

Na secretaria 

Para melhorar dar 

mais poder de 

compra e 

utilização da verba 

O mais rápido 

possível 

Futuro secretário 

de esportes ou 

chefe do executivo 

Através de decreto 

Fonte: Autor (2017) 

5- Conclusão 

 A captação das verbas do governo federal destinadas ao esporte, com suporte na 

lei 10.264 de 16/07/2001, Agnelo/Piva, juntamente com a Lei nº 11.438/06, são as 

principais fontes de renda do esporte subordinadas a requisitos pré-estabelecidos pelo 

cedente, mas a falta de cumprimento de cronograma nos convênios e na entrega de obras 

pela prefeitura dificulta ainda mais a vida de jovens atletas que já sofrem com o valor 

pífio da bolsa atleta e são obrigados a manterem duplas jornadas de treino e trabalho, sem 

citar os parâmetros utilizados para aquisição da bolsa que são subjetivos e não 

transparentes, pois dependem de uma comissão de quatro funcionários da FETEC, que 

analisam os dados e possíveis resultados dos atletas, depois selecionam os que serão 

contemplados. O fato da prestação de contas constar quadro auxiliar de detalhamento da 

despesa do diário oficial do município de nº 4095 de 03/02/2016, que se divide em 10 (dez) 

seções, vindo esse detalhamento expresso na seção Gabinete da prefeita, sugere segundo 

demonstrativo do quadro 2, que a verba destinada ao esporte tem seu destino para a 

secretaria de educação e para o gabinete da prefeita, que aloca onde melhor lhe convém 

investir, também é fato atípico a secretaria de educação ser responsável por liberação de 

valores para pagamentos nos parques olímpicos. A criação da secretaria municipal de 

esportes e do conselho comunitário trará mais transparência e eficácia na fiscalização, 

alocação e demandas, bem como na prestação de contas submetida ao crivo popular e 

democrático. 

Este relatório atende em parte o objetivo da pesquisa, mas fica prejudicado em 

virtude da FETEC, não ser acessível ao público externo, bem como as outras secretarias 

citadas no texto, pois quando da tentativa de acesso a informação o Departamento de 

Polícia Federal, fazia recolhimento de documentos na prefeitura de Boa Vista; ficando 
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limitado apenas aos sítios do portal da transparência, dos Ministério esportes e da prefeitura 

de Boa Vista. 

Fazem-se necessárias futuras incursões, pesquisas e proposições no campo dos 

repasses bem como em melhorias na prática para o esporte, uma vez que, mesmo sendo um 

assunto de muita repercussão no cenário nacional e internacional, não dispõe de muitos 

trabalhos nacionais relacionados ao tema. 

Após análise e pesquisa, não se pretende esgotar esse assunto tão rico e dinâmico, 

mas sim auxiliar o gestor ou futuros gestores quanto a uma secretaria específica e 

instrumentos de fiscalização e suporte como o conselho misto, para melhor alocação dos 

recursos advindos de qualquer tipo de fonte, quer federal, estadual ou de projetos, bem 

como parcerias públicas ou privadas, a fim de que o esporte e o desporto no município de 

Boa Vista sejam de qualidade para os amadores e de excelência para os profissionais. 
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