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3.3. Programa de Trabalho: 04.131.6001.8505.8703 - Publicidade Institucional da Agência
Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA. Des-
tinado a publicações no DODF - Fontes: 150, Valor R$: 250.000,00 (duzentos e cinquenta
mil reais).
3.4. Programa de Trabalho: 04.131.6001.8505.8753 - Publicidade Institucional em veículos
alternativos de comunicação da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico
do Distrito Federal - ADASA. Fontes: 114, Valor R$: 10.000,00.
3.5. Programa de Trabalho: 04.131.6001.8505.8754 Publicidade de Utilidade Pública em
veículos alternativos de comunicação da Agência Reguladora de Águas, Energia e Sa-
neamento Básico do Distrito Federal - ADASA. Fonte: 114. Valor R$ 10.000,00.
4.0 - PREVISÃO DE DESPESAS
A previsão orçamentária para os serviços de publicidade no ano de 2018 é de R$
1.970.000,00 (um milhão novecentos e setenta mil reais), a serem distribuídos da seguinte
proporção:
4.1 - INSTITUCIONAL
4.1.1. PRODUÇÃO - criação e elaboração de peças publicitárias (filmes, documentários,
fotos, material para a internet, spots para rádio, painel, anúncios, busdoor, taxidoor, outdoor,
frontlight, banner, faixas, cartazes, folhetos, folders, cartilhas, revistas, jornais, aplicativos,
entre outros.) a serem utilizados nas campanhas institucionais, utilidade pública e em even-
tos. Despesa estimada: 30%.
4.1.2. VEICULAÇÃO - mídia televisiva, radiofônica, impressa e eletrônica para as cam-
panhas institucionais e de utilidade pública, além da publicidade legal. Despesa estimada:
70%.
4.1.3. SERVIÇOS DE TERCEIROS - brindes promocionais, distribuição de peças, ilus-
trações, expedição de mala direta, desenvolvimento de pesquisa de mercado (produtos,
serviços e de opinião), projetos especiais, apoio a eventos, stands, decoração de fachadas,
sinalização interna, montagem de estandes, cenários, palcos, arquibancadas, traduções para
outros idiomas, e demais serviços. Despesa estimada: 0%.
4.2 - UTILIDADE PÚBLICA
4.2.1. PRODUÇÃO - criação e elaboração de peças publicitárias (filmes, documentários,
cartilhas, livros, material para a internet, spots para rádio, painel, anúncios, busdoor, taxidoor,
outdoor, frontlight, banner, faixas, cartazes, folhetos, folders, cartilhas, revistas, jornais,
aplicativos, entre outros) para serem utilizados nas campanhas institucionais e de utilidade
pública. Despesa estimada: 28%.
4.2.2. VEICULAÇÃO - mídia televisiva, radiofônica, impressa e eletrônica para as cam-
panhas institucionais e de utilidade pública, além da publicidade legal. Despesa estimada:
72%.
4.2.3. SERVIÇOS DE TERCEIROS - brindes promocionais, distribuição de peças, ilus-
trações, expedição de mala direta, desenvolvimento de pesquisa de mercado (produtos,
serviços e de opinião), projetos especiais, apoio a eventos, decoração de fachadas, sinalização
interna, montagem de estandes, cenários, palcos, arquibancadas, traduções para outros idio-
mas, e demais serviços. Despesa estimada: 0%.

CORREGEDORIA

PORTARIA Nº 18, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018
O CORREGEDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que
lhe foram delegadas pelo artigo 1º da Portaria nº 204, de 13 de julho de 2012, publicada no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 139, de 16 de julho de 2012, bem como pelo artigo 257
da Lei Complementar nº 840/2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão
de Processo Disciplinar, instaurado pela Portaria nº 199, de 20 de dezembro de 2017,
publicada no DODF nº 243, de 21 de dezembro de 2017, página 47, destinada a apurar os
fatos constantes dos autos do processo nº 417.00005604/2017-99.
Art. 2º Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para o encerramento dos trabalhos e apresentação
de relatório conclusivo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO LEANDRO ASSIS DO VALE

PORTARIA Nº 19, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018
O CORREGEDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que
lhe foram delegadas pelo artigo 1º da Portaria nº 204, de 13 de julho de 2012, publicada no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 139, de 16 de julho de 2012, bem como pelo artigo 257
da Lei Complementar nº 840/2011, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão
de Sindicância, reinstaurada pela Portaria nº 08, de 17 de janeiro de 2018, publicada no
DODF nº 13, de 18 de janeiro de 2018, página 22, destinada a apurar os fatos constantes dos
autos do processo nº 417.000.348/2016.
Art. 2º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o encerramento dos trabalhos e apresentação de
relatório conclusivo.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO LEANDRO ASSIS DO VALE

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER

ATA DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às dez horas e vinte minutos,
na Sala de Reunião da Sede do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito
Federal - CONEF-DF, localizada à EQS 106/107, Asa Sul, Brasília/DF, foi realizada a
Quadragésima Nona Reunião Ordinária do CONEF-DF, com a presença dos seguintes Con-
selheiros: Leila Barros (Presidente do CONEF-DF e Secretária de Estado do Esporte, Tu-
rismo e Lazer do DF - SETUL, Flávio Luiz Thiessen (Membro Titular - Secretaria de Estado
de Educação do DF - SEDF), Alfim Nunes de Souza (Membro Suplente - SEDF), Reginaldo
Severino dos Santos (Membro Titular - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e
Gestão do DF - SEPLAG), Carlos Magno Oliveira Marins Ferreira (Membro Suplente -
SEPLAG), Danilo Henrique Ferreira da Silva (Membro Titular - Secretaria de Estado de
Políticas para Crianças, Adolescente e Juventude do DF), Gislane Ferreira de Melo (Membro
Suplente - Notório Saber Esportivo), Erodice Rocha da Silva (Membro Titular - Admi-
nistrações Regionais), Wilson Magalhães Batista (Membro Suplente - Administrações Re-

gionais), Ademar Inácio Lamoglia (Vice-Presidente e Membro Titular - Federação Esportiva
do DF), Tatiana Weysfield Mendes (Membro Titular - Segmento Esportivo Universitário),
Ronaldo Pires da Rocha (Membro Suplente - Segmento Esportivo Universitário), Letisson
Samarone Pereira (Membro Titular - Esporte para Pessoas com Deficiência), Sérgio Otávio
Cunha (Membro Suplente - Conselho Regional de Educação Física da 7ª região - CREF7) e
Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do CONEF-DF. Também esteve presente o
Colaborador: Orlando Ferracciolli Filho. Foi conferido o quórum para abertura da Reunião e
havia dez Conselheiros Titulares presentes, número suficiente para a abertura da Reunião. O
Vice-Presidente agradeceu a presença de todos, justificou o atraso da Presidente e perguntou
aos presentes se haviam recebido a pauta por meio eletrônico e se tinham alguma proposta
de alteração ou inclusão na mesma. Os presentes responderam que a receberam e que não
tinham nenhuma alteração a propor. I - Aprovação da Pauta. A pauta foi aprovada pelos
presentes tendo a inversão do item IV em virtude dos documentos de posse estarem no nome
da Presidente e teve o seguinte teor: I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências;
III - Leitura e Aprovação da Ata da 48ª Reunião Ordinária do CONEF-DF; IV - Posse do
Conselheiro - mandato dezembro/2016 a novembro/2018; V - Apresentação dos trabalhos das
Comissões pelos Coordenadores; VI - Proposta de Calendário para no ano de 2018; VII -
Informes; e, VIII - Encerramento. II - Justificativa das ausências. A Secretária Executiva
justificou a ausência dos Conselheiros: Paulo Henrique Azevêdo (Membro Titular - Notório
Saber Esportivo), Wilson Campos de Miranda Filho (Membro Titular - Atletas do DF) e
Patrick Novaes Aguiar (Membro Titular - CREF7). III - Leitura e Aprovação da Ata da 48ª
Reunião Ordinária do CONEF-DF. A Ata da 48º Reunião Ordinária foi encaminhada pre-
viamente por meio eletrônico e não houve nenhuma manifestação por parte dos Conselheiros,
tanto pela forma eletrônica quanto presencial, ficando então considerada lida e aprovada na
íntegra por todos os presentes. V - Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos Co-
ordenadores. Comissão de Legislação e Normas - CLN: a Comissão não se reuniu por falta
de quórum. Comissão de Orçamento e Finanças - COF: O Conselheiro Erodice pediu para a
Secretária Executiva sintetizar a reunião da COF que o fez informando que a Comissão
retomou suas atividades após a apresentação da análise do orçamento de 2016 e 2017 tendo,
ainda, o intuito de deixar uma memória destas análises buscando registrar os Programas de
Trabalho com uma série histórica dos três últimos anos e assim se ter um acompanhamento
ao longo de um período das ações da Secretaria. A COF também considerou que se fosse
necessário iria convocar outras Comissões para participar de reuniões conjuntas com o
objetivo de acelerar as discussões e propor medidas mais eficientes. Além disto, seriam
solicitados à SETUL os documentos atualizados QDD, SAG e Relatório de Atividades.
Comissão de Programas e Projetos - CPP: O relator, Conselheiro Ronaldo, informou que a
reunião foi bastante produtiva. A Comissão se reorganizou, definiu como Coordenador o
Conselheiro Alfim e a sua pessoa como Relator, bem como traçou a estratégia da retomada
das suas ações. Primeiramente, conhecerá os Programas e Projetos desenvolvidos pela Se-
cretaria lendo e analisando o Relatório de Atividades do ano de 2016 e aguardará o Relatório
do ano de 2017 para concluir suas considerações, tendo também a preocupação de conhecer
a formação dos profissionais responsáveis por estes Programas e Projetos. A Secretária
Executiva pediu a palavra e disse que por se estar encerrando o ano seria importante decidir
sobre a manutenção ou não da Comissão Temporária da Lei de Incentivo ao Esporte e do GT
da Audiência Pública. O Vice-Presidente pediu a palavra e contextualizou a criação da
Comissão Temporária, relembrou que o Conselho havia trabalhado arduamente, desde o ano
de 2012, na elaboração de uma Minuta para o Executivo e que depois contribui na revisão
do Projeto de Lei - PL do Deputado Julio Cesar. Informou que o PL foi aprovado na Câmara
Legislativa do DF - CLDF e que de fato não fazia mais sentido a existência desta Comissão.
Contudo, sugeriu que o tema viesse à discussão em Plenário. Estas duas sugestões foram
acatadas pelos presentes. A Presidente se desculpou pelo atraso e deu continuidade às
discussões. Então, a Secretária Executiva questionou o Colegiado sobre a permanência ou
não do GT da Audiência Pública. O Vice-Presidente disse que era a favor da manutenção do
GT em virtude de se ter um projeto pronto e com possibilidade de ajustes para atuação
imediata. A Secretária Executiva sinalizou que o objetivo inicial do GT era de realizar uma
Audiência Pública depois da visita realizada na CLDF e se isso mudasse o GT precisaria se
reunir para adequar suas ações. A Presidente pediu que os demais Conselheiros se ma-
nifestassem quanto à continuidade ou não do GT. A Conselheira Tatiana comentou que seria
interessante a existência do GT, mas que de fato ele precisaria se reunir para organizar suas
atividades. O Conselheiro Letisson pediu a palavra e contextualizou todos sobre a visita na
CLDF e a realização da Audiência Pública, lembrando que a proposta de datas vindas da
CLDF nunca foi aceita pelo Colegiado, pois era no turno noturno ou próxima de feriados,
períodos que dificultariam a participação da comunidade esportiva. A Presidente sinalizou
que tem interesse na realização da Audiência principalmente para se discutir sobre a fi-
nalidade do Programa Compete Brasília e a Lei que o criou. A Conselheira Tatiana cor-
roborou com a opinião da Presidente e disse que também seria importante discutir a Lei de
Incentivo ao Esporte antes da sua regulamentação para se evitar problemas posteriores. A
Presidente sugeriu que a Audiência fosse marcada para o início de março e que além do
Programa Compete Brasília o GT sugerisse outros temas para discussão. Após várias dis-
cussões ficaram acordadas: a data de 01 de março, a recomposição do GT, definição de novo
Coordenador e a primeira reunião foi marcada para o dia 20 de dezembro, às 14h30.
Comissão de Política do Esporte - CPE: O Conselheiro Flávio apresentou brevemente o
documento elaborado pela Comissão contendo as diretrizes para a elaboração de Políticas
Públicas para o Esporte e Lazer do DF e acordou-se que este seria um ponto de pauta para
a reunião de janeiro de 2018 e que a Secretária Executiva encaminharia previamente o
documento para subsidiar as discussões. IV - Posse dos Conselheiros - mandato dezem-
bro/2016 a novembro/2018. A ordem de pauta foi invertida aguardando a chegada da
Presidente. O Conselheiro Wilson Magalhães Batista (Membro Suplente - Administrações
Regionais) tomou posse. VI - Proposta de Calendário para o ano de 2018. O Vice-Presidente
lembrou que o ano de 2018 será atípico, é um ano de Copa do Mundo e de eleição nacional
e local. A Secretária Executiva apresentou a proposta e expos as suas dúvidas. Após várias
discussões, decidiu-se que as Plenárias serão mantidas as segundas quartas-feiras do mês
fazendo os ajustes necessários para o início do ano, carnaval e feriados; a Comissão de
Política do Esporte para as primeiras terças-feiras do mês, às 14h30 e as demais Comissões
mantiveram seus dias e horários. Acordou-se que a primeira Plenária seria em 31 de janeiro
de 2018. VII - Informes: A Presidente informou sobre o calendário da Corrida de Reis e do
Prêmio Brasília 2017. A Secretária Executiva informou a participação do VicePresidente e
sua na primeira reunião do Comitê Intersetorial do Programa Criança Candanga, repre-
sentando o Conselho e lá foram indagados de qual contribuição o CONEF poderia dar ao
Programa, bem como qual contribuição que o Programa poderia dar ao Conselho. E, ainda,
esclareceu que na reunião de janeiro trará o levantamento das faltas dos Conselheiros nas
Plenárias e nas Comissões. A Conselheira Gislane informou do trabalho de um aluno de
Doutorado sobre a importância dos Jogos Escolares na formação de atletas olímpicos onde
também foi feito um estudo aprofundado sobre a participação dos atletas do DF nos Jogos.
A Presidente retomou a palavra e disse que não poderia encerrar o ano sem uma con-
fraternização com o grupo e perguntou se algum Conselheiro gostaria de falar. O Conselheiro
Reginaldo agradeceu a participação em mais um ano de Conselho e disse que a SEPLAG
está sempre à disposição para contribuir no que for preciso. O Vice-Presidente também
agradeceu a participação em mais um ano de Conselho, parabenizou a Presidente por sua
condução e pelo entusiasmo e sensibilidade que tem para tratar das ações do esporte e
encerrou sua fala agradecendo a Secretária Executiva sua dedicação às atividades do Con-
selho e aos Conselheiros a disponibilidade para contribuir na melhoria do esporte do DF. A
Presidente disse que na sua trajetória como gestora encontrou pessoas apaixonadas e de-
dicadas ao esporte e agradeceu a participação e o empenho de todos nas atividades do
Conselho. Além disto, desejou em Feliz Natal e uma passagem de ano maravilhosa. VIII -
Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente do CONEF-DF agradeceu a
presença de todos e declarou encerrada a reunião às doze horas e cinco minutos na qual eu,
Déborah Igreja do Prado, na qualidade de Secretária Executiva do CONEF-DF, lavrei a
presente ata, lida e achada, conforme segue assinada pela Presidente e por mim. LEILA
BARROS, Presidente - CONEF/DF; DÉBORAH IGREJA DO PRADO, Secretária Executiva
- CONEF/DF.

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE,

TURISMO E LAZER


