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Brasília, 09 de agosto de 2021. 

 
 
Ao Senhor 
PAULO GERMANO MACIEL 
Presidente do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) 
 

 
Senhor Presidente, 

 
 

Entidade central de formação de atletas no Brasil, integrante do Sistema 

Nacional do Desporto (SND) como representante do segmento de clubes e 

atuando na implementação de uma política de formação de atletas, o CBC 

recebeu, nos últimos seis anos e meio, um montante em torno de R$ 444 

milhões decorrentes de repasses de prêmios de concursos de loterias federais. 

Diante disso, nos termos do art. 2º e do art. 3º, incisos IV e V, da Lei nº 

12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como Lei de Acesso à 

Informação (LAI), que “regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII 

do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição 

Federal”; e, tendo em vista o disposto no art. 16 ( inciso I, alínea “e”, item “2” 

e  inciso II, alínea “e”, item “2”), da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018,  

solicito a Vossa Senhoria a providência de disponibilizar o acesso às seguintes 

informações: 

1 Como foram aplicados os recursos repassados nos anos de 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e no primeiro semestre de 2021? 
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2 Qual foi o planejamento estratégico elaborado para o ciclo 

olímpico 2016/2020? 

3 Quais os percentuais dos recursos recebidos foram 

transferidos para as contas específicas de aplicação para cada 

modalidade esportiva ao longo desse período? (Detalhar o valor que 

cada clube recebeu) 

5 Qual o percentual desses recursos foi aplicado em 

atividades paradesportivas nesse período? 

Com o intuito de assegurar os princípios básicos da administração 

pública, como cidadão, recorro ao direito fundamental de acesso à informação, 

no sentido de tornar transparente a utilização dos recursos públicos destinados 

à formação de nossos atletas. Na condição de Senador da República, ademais, 

este pedido representa atividade de fiscalização típica do Poder Legislativo, 

como exercício da função social de controle atribuída aos representantes dos 

estados e do povo nesta Federação.  

Sendo assim, antecipadamente agradeço e aguardo a manifestação desta 

entidade o mais breve possível. 

Atenciosamente, 

 
 
 

Alvaro Dias 
Senador da República 


