
Prefeitura de Gabinete 
;* SOROCABA do Prefeito 

GP-RI-2135/13 

Sorocaba, 24 de outubro de 2013. 

J. AO EXPEDIENtE ÉXTERNO 

Senhor Presidente, 
EM 

J06E FRANC 	O 	TINEZ 
- 	 PRESIO 

Em resposta ao requer,o n° 2 	13, de autoria d 
Vereador FERNANDO ALVES LISBOA DINI e aprovado 	r esse Legislativos 
no qual solicita informações ao prefeito sobre o processo interno aberto na 
Secretaria de Esportes para apurar as possíveis irregularidades no repasse de 
verbas ao FADAS - Fundo de Apoio ao Desporto Amador, informamos a Vossa 
Excelência: 

1 e 2— Anexo relatório da Comissão. 
3 - Atualmente 21 equipes de representação estão recebendo 

verba do FADAS. 
3.1. Atendendo ao Edital de Chamamento, 27 (vinte e sete) 

equipes apresentaram Projeto de Representação Esportiva para o ano de 2013; 
Dos 27 (vinte e 'sete) Projetos apresentados, o Projeto do 

Panathlon Club de Sorocaba, foi rejeitado; 
O valor deliberado pela Diretoria do FADAS, para as 26 

equipes de representação no período compreendido entre abril e setembro de 
2013, foi de R$ 614.400,00(seiscentos e quatorze mil e quatrocentos reais); 

3.2. O valor total que cada equipe recebeu ou, vai' receber, 
consta da Ata da 4' Reunião Ordinária de 2013 da Diretoria Executiva do FADAS 
(anexa), exceto a Associação Atlética Futsal Feminino Sorocaba, Xadrez Club de 
Sorocaba, Associação de Atletismo Santi Pegoretti, Grupo Fortaleza e Liga 
Sorocabana de Ciclismo, que optaram pelo não recebimento da verba. 

4 - Após a assinatura do Termo de Compromisso, foi 
liberado 50% do valor aprovado, estando a liberação do restante (50%), 

condicionado a prestação e aprovação das contas do período compreendido entre 
abril e junho/ 13. 

5 - A deliberação sobre o repasse a ser efetuado para o 
último trimestre de 2013 ocorrerá após a liberação da Secretaria da Fazenja.-) 





RELATÓRIO FINAL 

A Comissão Especial de Verificação, instituída através da Portaria 

Conjunta SEJ/SEMES/SEFISGRI n° 1/2013 e formada pelos servidores que ao final 

assinam o presente relatório, nomeada para verificar a regularidade das contas 

prestadas pelo FADAS - Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Sorocaba, relativas 

ao exercício de 2012, após reuniões, em que foram analisados o teor da denúncia 

formulada pelo Sr. LUIZ ANTONIO BARBOSA, os documentos apresentados pelo 

FADAS e pela Secretaria de Esportes, referentes às prestações de contas das 

entidades beneficiadas com verbas do FADAS, bem como o relatório apresentado pelo 

Sr. Joamar Bertolli Júnior, Bacharel em Ciências Contábeis, servidor requisitado para 

analisar os documentos de prestação de contas, na qualidade de técnico, através 

deste, vêm apresentar o relatório final dos trabalhos de verificação, apresentando os 

seguintes apontamentos e considerações: 

Através da denúncia anexada às fls. 02/35 do PA n° 3079/2013, o 

Senhor Luiz Antônio Barbosa, aponta supostas irregularidades nas prestações de 

contas de algumas entidades que recebem verbas do FADAS, solicitando providências 

quanto a sua apuração e a devolução de valores pagos indevidamente. 

A mesma denúncia foi apresentada também junto à Câmara 

Municipal e ao Ministério Público local, onde se encontra em fase de averiguação. 

Na abertura dos trabalhos da Comissão, em sua primeira reunião, 

concluíram os seus membros pela necessidade de solicitação dos documentos que 

deveriam ser analisadas para conhecimento dos fatos alegados pelo denunciante, bem 

como de cópias dos Planos de Trabalho e Prestações de Contas de todas as entidades 

do FADAS. 

De posse de toda documentação a Comissão entendeu necessário 

auxílio técnico para prosseguir com os trabalhos, requisitando o servidor Joamar 



Bertoili Júnior, bacharel em ciências contábeis, para analisar os documentos de 

prestação de contas. 

Com base no relatório técnico apresentado pelo Sr. Joamar e 

constante deste PA, a Comissão chegou à seguinte conclusão: 

1) Dos documentos analisados 

Foram analisados pela Comissão e pelo técnico requisitado, toda 

documentação referente aos planos de trabalho e as prestações de contas de todas as 

entidades que receberam verbas do FADAS,cerca de 5.000 páginas, conforme segue: 

Lista de Prestações de Contas da parceria entre entidades e o FADAS 

PA Nome 	 1 Sigla Cat. 

340/2012 Academia Equilíbrio Vital Plano Trab. 

6937/2012 Academia Equilíbrio Vital Prest. Contas 

331/2012 Associação Atlética Futsal Feminino Sorocaba Plano Trab. 

6927/2012 Associação Atlética Futsal Feminino Sorocaba Prest. Contas 

32412012 Associação Bike Brasil Plano Trab. 

697812012 Associação Bike Brasil Prest. Contas 

333/2012 Associação Cristã de Moços de Sorocaba ACM Plano Trab. 

6930/2012 Associação Cristã de Moços de Sorocaba ACM Prest. Contas 

31612012 Associação de Atletismo Pista e Campo AAPC Plano Trab. 

6939/2012 Associação de Atletismo Pista e Campo AAPC Prest. Contas 

509/2012 Associação de Atletismo Santi Pedoretti Plano Trab. 

6941/2012 Associação de Atletismo Santi Pegoretti Prest. Contas 

32112012 Associação de Ginástica Artística Plano Trab. 

6938/2012 Associação de Ginástica Artística Prest. Contas 

326/2012 Associação de Pais e Amigos da Natação de Sorocaba Plano Trab. 

6980/2012 Associação de Pais e Amigos da Natação de Sorocaba Prest. Contas 

698512012 Associação Desportiva Bandeirantes de Sorocaba Prest. Contas 

320/2012 Associação Desportiva dos Paraplégicos de Sorocaba Plano Trab. 

6940/2012 Associação Desportiva dos Paraplégicos de Sorocaba Prest. Contas 

339/2012 Associação Sorocabana de Capoeira Cordão Ouro Plano Trab. 
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6936/2012 Associação Sorocabana de Capoeira Cordão Ouro Prest. Contas 

336/2012 Associação Sorocabana Kinck Boxing Arte Marcial Esp. Contato Plano Trab. 

693312012 Associação Sorocabana Kinck Boxing Arte Marcial Esp. Contato Prest. Contas 

6931/2012 Centro de Alto Rendimento Taekwondo de Sorocaba Prest. Contas 

322/2012 Centro de Formação de Atletas de Sorocaba CEFAS Plano Trab. 

6976/2012 Centro de Formação de Atletas de Sorocaba CEFAS Prest. Contas 

697712012 Clube Sorocabano de Bicicross Prest. Contas 

32812012 Liga Bochofila Sorocabana LIBOS Plano Trab. 

6982/2012 Liga Bochofila Sorocabana LIBOS Prest. Contas 

33812012 Liga de Karate Sorocabana LKS Plano Trab. 

693512012 Liga de Karate Sorocabana LKS Prest. Contas 

317/2012 Liga Paulista de Handebol LPH Plano Trab. 

698612012 Liga Paulista de Handebol LPH Presi. Contas 

31912012 Liga Sorocabana de Basquete LSB Plano Trab. 

6975/2012 Liga Sorocabana de Basquete LSB Prest. Contas 

33512012 Liga Sorocabana de Boxe e Artes Marciais LISOBAM Plano Trab. 

6932/2012 Liga Sorocabana de Boxe e Artes Marciais LISOBAM Prest. Contas 

325/2012 Liga Sorocabana de Ciclismo Plano Trab. 

697912012 Liga Sorocabana de Ciclismo Prest. Contas 

31812012 Liga Sorocabana de Futebol de Salão LISOFUS Plano Trab. 

6928/2012 Liga Sorocabana de Futebol de Salão LISOFUS Prest. Contas 

329/2012 Liga Sorocabana de Tênis LISOTENIS Plano Trab. 

6983/2012 Liga Sorocabana de Tênis LISOTENIS Prest. Contas 

33712012 Liga Sudoeste de Judô Plano Trab. 

6934/2012 Liga Sudoeste de Judô  Prest. Contas 

327/2012 Sociedade Esportiva Aquática de Sorocaba SEAS Plano Trab. 

698112012 Sociedade Esportiva Aquática de Sorocaba SEAS Prest. Contas 

330/2012 União Cultural Esportiva Nipo-Brasileira UCENS Plano Trab. 

6984/2012 União Cultural Esportiva Nipo-Brasileira UCENS Prest. Contas 

33212012 Xadrez Club de Sorocabá Plano Trab. 

6929/2012 Xadrez Club de Sorocaba Prest. Contas 

2) Da denúncia 	 . 

Inicialmente  denunciante aponta que a modalidade utilizada pela 

PMS/SEMES é de convênio, entretanto aqui se equivoca, pois é uma prestação de : 



serviço, contratada por Edital de Chamamento e Termo de Compromisso, utilizando os 

princípios da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações). 

Somente por esse fato, toda a denúncia ficaria sem fundamento, 

entretanto, essa denúncia despertou a atenção para alguns fatos que vinham 

ocorrendo na Administração e que foram corrigidos a partir do Decreto n°20.330, de 12 

de dezembro de 2012, que consolidou os critérios para apresentação, avaliação e 

seleção de projetos desportivos de representação do Município de Sorocaba, na forma 

da Lei n° 4.932, de 25 de setembro de 1995, que dispõe sobre a criação do FADAS. 

Com a edição do referido Decreto, as falhas apontadas na estrutura 

da SEMES pelo denunciante, foram corrigidas. 

Referidas falhas, no entanto, foram quanto ao procedimento de 

averiguação das prestações de contas, o que em nenhum momento, caracterizou culpa 

ou dolo por parte de servidores, mas uma alternativa visando à melhoria do desporto 

amador em Sorocaba, não prejudicando as entidades e não lesando o erário. 

O denunciante alega ainda, que as verbas repassadas foram 

utilizadas pelas entidades beneficiadas para pagamento de despesas que não 

constavam dos Planos de Trabalho apresentados, havendo assim pagamento indevido. 

Entretanto, neste quesito, devemos lembrar que o termo de 

compromisso, conforme Cláusula Quarta, dispõe que o proponente deveria, 

prioritariamente, efetuar pagamentos de despesas constantes no Projeto Desportivo 

vinculado ao termo de compromisso, podendo, excepcionalmente, custear outros itens, 

sujeitando-se a aprovação posterior da PMS/SEMES quanto à conveniência e 

oportunidade da despesa, o que, no entender desta Comissão, possibilitou a utilização 

das verbas para quaisquer despesas necessárias à execução dos projetos. 

Restou assim demonstrado, que em todas as prestações de contas, 

a verba excepcional utilizada além do Plano de Trabalho, teve a finalidade de propiciar 

a execução dos projetos. 

As referidas notas fiscais apresentadas comprovam que os serviços 

foram executados e, portanto, comprovam a legalidade da prestação de conta .' 
1 . . 
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Assim, no entender desta Comissão, não houve má fé dos 

servidores ao julgar e aprovar as despesas, uma vez que a aprovação das contas foi 

efetuada com a concordância das entidades contempladas, e, portanto, não havendo 

prejuízo à execução dos serviços contratados, ou ao erário público, sendo que a 

solução dada foi para melhor atender ao interesse público e do desporto amador em 

Sorocaba. 

Concluiu esta Comissão, que o pagamento das despesas não 

previstas nos planos de trabalho, não alterou as quantidades, qualidades, serviços e 

valores estabelecidos no termo. 

Ainda, que as mesmas foram feitas objetivando única e 

exclusivamente atender ao interesse público, agilizando a execução dos serviços 

esportivos, pois alguns poderiam não ser realizados, prejudicando aos atletas 

As falhas apontadas na denúncia são meramente formais e não 

comprometeram a adequada execução do projeto; devendo, a nosso ver, serem 

relevadas. 

Assim, em que pesem as falhas formais apontadas, os serviços 

foram realizados da melhor forma, restando demonstrado que a finalidade e o interesse 

públicos foram observados em todas as ações dos agentes da Prefeitura Municipal. 

Registre-se, por oportuno, que os agentes responsáveis pela 

fiscalização dos planos de trabalho verificaram as notas fiscais dos serviços, sendo 

certo que não apontaram nenhuma irregularidade nos relatórios que acompanharam as 

prestações de contas. 

Dessa forma, entende esta Comissão, que os serviços foram 

devidamente executados pelas entidades e conferidos pela SEMES, sendo certo que 

não houve desvio de finalidade quanto ao objeto dos termos de compromisso firmados 

entre as partes. 

Houve falha sim, quando não se observou as formalidades para 

realização das despesas não previstas nos planos de trabalho e as alterações que 

deveriam ser feitas nos mesmos, através de termos aditivos, garantindo assim, maior 



transparência dos atos administrativos, o que se justifica, pelo desconhecimento 

técnico contábil dos agentes, que têm por especialidade, o esporte, não as finanças. 

Ainda, segundo relatório apresentado pelo Sr. Bertoili, as verbas 

foram repassadas às entidades para que as mesmas prestassem um serviço para o 

FADAS, o que, segundo a SEMES ocorreu. 

Ficou demonstrado que de forma alguma houve algum privilégio ou 

qualquer benefício para as entidades, houve sim como dito acima, algumas falhas 

formais, que não acarretaram nenhum prejuízo. 

Assim, compulsando a documentação apresentada, verifica-se que a 

liberação das verbas para as entidades, não apresentou, do ponto de vista 

administrativo, qualquer irregularidade dolosa cometida pelos servidores ou pelas 

entidades. 

Quanto ao pagamento de comissão a agente de atletas 

profissionais, a Comissão verificou que tais despesas foram suprimidas na análise final 

de prestação de contas e, posteriormente regularizadas pela apresentação de outras 

despesas para manutenção da equipe. 

Das entidades analisadas e de sua documentação a Liga Sudoeste 

de Judô gerou dúvidas, pois em seu Plano de Trabalho consta que participa de 

campeonatos onde é necessária sua inscrição na Federação, entretanto, a Liga não é 

Federada e participa dos mesmos através da Associação Desportiva Bandeirantes de 

Sorocaba. 

Deste modo, devido à dúvida levantada, entende esta Comissão que 

a Liga sudoeste de Judô deve ter seus repasses de verbas suspensos até melhor 

averiguação da SEMES quanto a sua inscrição na Federação. 

3) Dos apontamentos desta Comissão 

Sugere esta Comissão à SEMESI,PÁDAS 



1 - Convocar todas as entidades que recebem verbas do FADAS e orientar na 

elaboração do Plano de Trabalho e na apresentação das Prestações de Contas, 

esclarecendo dúvidas e procedimentos a serem adotados pela PMS/SEMES; 

2 - Formalizar documento aprovando o Projeto e o Plano de Trabalho de cada 

entidade, o qual deverá sempre ser-firmado pela Comissão do FADAS; 

3 - Em atendimento ao artigo 37, da Constituição Federal de 1998, quanto aos 

princípios da publicidade e transparência, seja publicada no Diário Oficial do Município 

de Sorocaba, relação contendo as entidades beneficiadas com recursos do FADAS, 

bem como extrato dos projetos e planos de trabalho aprovados; 

4 - Em atendimento o artigo 37 da Constituição Federal de 1998 quanto aos 

princípios da publicidade e transparência, toda e qualquer deliberação do Conselho do 

FADAS sobre as referidas prestações de contas, alterações nos projetos, alterações• 

nos planos de trabalho, despesas a serem contempladas, devem ser publicados no 

Diário Oficial do Município de Sorocaba, com a aprovação da Comissão do FADAS; 

5 - A PMS!SEMES seja cautelosa quanto a aprovação dos planos de trabalho 

apresentados pelas entidades, verificando sua classificação, demonstrando que as 

mesmas estejam trabalhando o atleta amador em sua totalidade; 

6 - Somente sejam liberados recursos para as Entidades que comprovem 

rendimentos satisfatórios nos índices das categorias disputadas no exercício anterior. 

Essa metodologia de apreciação de índices, deverá ser regulamentada pela Comissão 

do FADAS e constar do Edital de Chamamento a ser publicado anualmente; 

7 - Em caso de dúvidas quando da análise das prestações de contas 

apresentadas pelas entidades, a SEF deverá ser consultada. 

4) Conclusões 

Assim, entende esta Comissão pela procedência dos pagamentos, 

tendo em vista que os mesmos foram feitos mediante a prestação de serviços pelas 

entidades, não vislumbrando esta Comissão nenhuma culpa ou dolo de servidores da 



SEMES, mas somente falhas de procedimento e despreparo na análise das prestações 

de contas por ausência de conhecimento técnico contábil. 

Entendemos e opinamos ainda, que a Liga Sudoeste de Judô, não 

tenha nenhum repasse feito pela Prefeitura/SEMES enquanto não regularizar sua 

situação perante a Federação. 

Sorocaba/SP, 12 de setembro de 2013. 

/ 

DE 	AN AHER 

P. 	rite da Comisão sp ci de Verificação 

WAGLIA DE ALMEIDA 
	 o 

Memb o 

lkYÀTi1; 
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FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA - FADAS 

Lei n°4.932, de 25 de setembro de 1995 

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2013 DA DIRETORIA EXECUTIVA DO 

FUNDO DE APOIO AO DESPORTO AMADOR DE SOROCABA 

Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e treze, com início às 

dezessete horas, na sala de reuniões da Secretaria de Esporte, sito na Avenida Eugênio 

Salerno, 140 - Centro, Sorocaba/SP, reuniram-se o presidente do Fundo de Apoio ao 

Desporto Amador de Sorocaba - FADAS, o senhor Francisco Moko Yabiku, o vice-

presidente, Senhor Jeiferson Sampaio, e os diretores Ivan Gonçalves Jardim Filho, 

Alexandre Moreira de Ataide e Marcos Antonio Mathéus; presente ainda a senhora 

Patrícia Bertin 'Milanez que foi convidada pelo Senhor Presidente para secretariar a 

reunião, cuja finalidade é deliberar sobre a redução dos valores de apoio financeiro 

destinado na última reunião deste órgão, realizada em 22 de janeiro de 2013, em razão 

de limitações de ordem orçamentária, tendo por fundamento de legalidade este ato o art. 

16 do Decreto n° 20.330112. Em reanálise das propostas apresentadas e após amplo 

debate, foi deliberada e aprovada a seguinte redução de valores do auxílio financeiro, a 

ser executada no período de dois trimestres, contados da data da liberação do recurso 

pela PMS/SEMES: PROC N° 2012-32.018-9, interessado ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA 

FUTSAL FEMININO SOROCABA, valor aprovado R$ 20.000,00 (vinte mil reais); PROC 

N° 2012-32.019-7, interessado UNIÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE 

SOROCABA - UCENS, valor aprovado R$ 20.000,00 (vinte mil reais); PROC. N° 2012-

32.020-5, interessado LIGA PAULISTA DE HANDEBOL, valor aprovado R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais); PROC. N° 2012-32.021-3, interessado ASSOCIAÇÃO DOS \ \ 
PAIS E AMIGOS DA NATAÇÃO DE SOROCABA - APAN, valor aprovado R$ 23.600,00 	

j 
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(vinte e três mil e seiscentos reais); PROC. N° 2012-32.022-1, interessado ASSOCIAÇÃO 

CRISTA DE MOÇOS DE SOROCABA - ACM, valor aprovado R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais); PROC. N0  2102-32.023-9, interessado CLUBE SOROCABANO DE 

BICICROSS, valor aprovado R$ 20.000,00 (vinte mil reais); PROC. N° 2012-32.024-7, 

interessado LIGA SOROCABANA DE BASQUETE - LSB, valor aprovado R$ 166.000,00 

(cento e sessenta e seis mil reais); PROC. N° 2012-32.025-4, interessado LIGA 

SOROCABANA DE CICLISMO, valor aprovado R$ 7.000,00 (sete mil reais); PROC. 

2012-32.026-2, interessado PANATHLON CLUB DE SOROCABA, projeto rejeitado; 

PROC. N° 2012-32.027-0 interessado LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES 

MARCIAIS, valor aprovado R$ 13.80000 (treze mil e oitocentos reais); PROC. N° 2012-

32.028-8, interessado ASSOCIAÇÃO SOROCABANA DE KICK BOXING E ARTE 

MARCIAL E ESPORTE DE CONTATO, valor aprovado R$ 10.000,00 (dez mil reais); 

PROC. N° 32.029-6, interessado XADREZ CLUB DE SOROCABA, valor aprovado R$ 

24.000,00 (vinte e quatro mil reais); PROC. N° 2012-32.030-4, interessado ASSOCIAÇÃO 

DE ATLETISMO "SANTI PEGORETTI" - AASP, valor aprovado R$ 10.000,00 (dez mil 

reais); PROC. N° 2012-32.031-2, interessado ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA 

ARTÍSTICA, valor aprovado R$ 10.000,00 (dez mil reais); PROC. N° 2012-32.032-0, 

interessado LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL DE SALÃO - LISOFUS, valor aprovado 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); PROC. N° 2012-32-033-8, interessado LIGA DE 

KARATÊ SOROCABANA, valor aprovado R$ 10.000,00 (dez mil reais); PROC. N° 2012-

32.034-6, interessado GRUPO FORTALEZA, valor aprovado R$ 10.000,00 (dez mil 

reais); PROC. N° 2012-32.035-3, interessado LIGA SUDESTE DE JUDÔ, valor aprovado 

R$ 10.000,00 (dez mil reais); PROC. N° 2012-32.036-1, interessado ASSOCIAÇÃO 

DESPORTIVA BANDEIRANTES DE SOROCABA, valor aprovado R$ 22.000,00 (vinte e 

dois mil reais); PROC. N° 2012-32.037-9, interessado ACADEMIA EQUILÍBRIO VITAL, 

valor aprovado R$ 8.000,00 (oito mil reais), observando que a natureza jurídica do 

proponente deve ser alterada para "Associação" de fins não econômicos; PROC. N° 2012-

32.038-7, interessado SOCIEDADE ESPORTIVA AQUÁTICA DE SOROCABA - SEAS, 

valor aprovado R$ 12.000,00 (doze mil reais); PROC. N° 2012-32.039-5, interessado \ 

CENTRO DE ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA, valor aprovado R$ 

7 
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8.000,00 (oito mil reais), observando que a natureza jurídica do proponente deve ser 

alterada para 'Associação" defins não econômicos; PROC. N° 2012-32.040-5, 

interessado ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO, valor aprovado R$ 

29.000,00 (vinte e nove mil reais); PROC. N° 2012-32.041-1, interessado CENTRO DE 

FORMAÇÃO DE ATLETAS DE SOROCABA - CEFAS, valor aprovado R$ 28.000,00 

(vinte e oito mil reais); PROC. N° 2012-32.042-9, interessado LIGA BOCHOFILA 

SOROCABANA - LIBOS, valor aprovado R$ 8.000,00 (oito mil reais); PROC. N° 2012-

32.043-7, interessado LIGA SOROCABANA DE TÊNIS - LISOTENIS, valor aprovado R$ 

15.000,00 (quinze mil reais); PROC. N° 2012-32.044-5, interessado ASSOCIAÇÃO 

SOROCABANA DE CAPOEIRA "CORDÃO DE OURO", valor aprovado R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Ato contínuo observou o Senhor Presidente que o valor do apoio 

financeiro após a execução deste período inicial será objeto de nova deliberação pela 

Diretoria Executiva do FADAS. Na deliberação do valor a ser repassado à União Cultural 

Esportiva NIPO-Brasileira de Sorocaba - UCENS, o membro Jeiferson Sampaio se 

absteve de manifestação, uma vez que faz parte da diretoria da mesma. Nada mais 

havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por mim, Patrícia Berlin 

Milanez, pelo presidente da Diretoria Executiva do Fundo de Apoio ao Desporto Amador, 

Francisco Moko Yabiku, e demais membros. 

Patricia Bertin Milanez 

Secretária responsável pela elaboração de Ata 

Franci'sdoiço,  Yabiku 

Presidente da iretoria Executiva do FADAS 
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)iretoria Executiva do FADAS 


