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Ao vigésimo dia do mês de novembro de dois mil e treze, às dez horas, na Sala de Reunião 4 

da Sede do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito Federal – CONEF-5 

DF, na EQS 106/107, Asa Sul, Brasília/DF, foi realizada a Décima Segunda Reunião 6 

Ordinária do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer – CONEF/DF, com a presença 7 

dos seguintes Conselheiros: Célio René Trindade Vieira (Representante de Notório Saber 8 

Esportivo), Paulo Antônio da Silva (Secretaria de Estado de Esporte), Geraldo Pereira da 9 

Silva Filho (Secretaria de Estado de Educação), André Ricardo Oliveira de Souza 10 

(Secretaria de Estado da Criança), Carlos César Soares (Secretaria de Estado de 11 

Planejamento e Orçamento), Sandro Eric da Silva Melo Monteiro (Administração Regional), 12 

José Antônio Soares Silva (Federação Esportiva do Distrito Federal), Carmem de Oliveira 13 

(Atletas do Distrito Federal), Antônio Abdias Capelo Barroso Silva (Atletas do Distrito 14 

Federal), Alex Charles Rocha (Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal) e 15 

Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do CONEF/DF. Também estiveram 16 

presentes os seguintes convidados: Ademar Lamóglia (Federação Brasiliense de 17 

Taekwondo), César Lima (Ordem dos Advogados do Brasil) e Ricardo Vidal (Fórum 18 

Permanente do Esporte). O Conselheiro Célio René, substituindo o Presidente, iniciou a 19 

reunião saudando todos os presentes e justificou a ausência do Presidente. Em seguida, leu 20 

a pauta, informando que havia sido destinado um tempo de discussão para cada item e 21 

solicitou sua aprovação. Pauta: I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências. III – 22 

Regimento Interno do CONEF-DF (estudo dos artigos); IV - Leitura e Aprovação da Ata da 23 

11ª Reunião Ordinária do CONEF/DF; V – Conferência dos dados do Crachá e data final 24 

para entrega de fotografia; VI – Lei de Incentivo ao Esporte (Processo encaminhado ao 25 

CONEF); VII – Apresentação do andamento das ações de cada GT (10 min por GT); VIII – 26 

Informes: a) CONFAE: Chamamento Público dos Representantes dos segmentos dos 27 

Atletas e Universitários; b) CONFAE: Edital do Fundo de Apoio ao Esporte – versão final 28 

(pendencia Tabela comparação de preços); c) Andamento do Processo da Lei da Bolsa 29 

Atleta Paralímpica; IX – Encerramento. I - Aprovação da Pauta. Após a leitura da pauta foi 30 

abordado pelos Conselheiros José Antônio e Carmem que as propostas encaminhadas pela 31 

sociedade civil não foram contempladas em sua totalidade. A Secretária Executiva explicou 32 

que quando se define a pauta é preciso levar em conta o tempo de discussão de cada 33 

assunto e as prioridades a serem discutidas e que os assuntos pendentes estariam sendo 34 

contemplados na pauta da reunião de dezembro. Outro aspecto discutido refere-se à 35 

dinâmica das reuniões do Conselho e o Conselheiro Célio ponderou que o assunto seria 36 

tratado no tópico do Regimento Interno visto que o próprio Regimento prevê o modo de 37 

funcionamento do Conselho e que algo fosse ser alterado precisaria se pensar em rever o 38 

Regimento. O Colaborador Ricardo sugeriu que sempre que se elaborasse a pauta esta 39 

fosse idealizada numa concepção realista. A Conselheira Carmem retomou a palavra 40 

salientando que o item sugerido referente ao Programa de Apoio ao Esporte também não foi 41 

incluído na pauta e que também fosse criado um Grupo de Trabalho específico para a 42 

construção do Programa e que nele constasse a colaboração do Professor Paulo Henrique 43 

que estará mais livre neste momento. O Conselheiro Célio propôs a inclusão na pauta desde 44 

que fosse revisto o tempo previamente destinado para cada item e assim poder se respeitar 45 
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o início e término da reunião. O Conselheiro José Antônio informou que o tempo destinado 46 

ao GT de Legislação poderia ser diminuído e destinado para este fim. A Secretária 47 

Executiva sugeriu que fosse incluído no tópico andamento e discussão das ações de cada 48 

GT a necessidade ou não de criação de um novo GT. Tal proposta foi acatada por todos. A 49 

Conselheira Carmem ainda comentou que no item Informes não foi contemplado o que a 50 

sociedade civil solicitou sobre o levantamento das pendências. O Conselheiro Célio e a 51 

Secretária Executiva explicaram que não houve tempo hábil para realizar o levantamento e 52 

que este seria o item de pauta para a reunião de dezembro. A Conselheira Carmem 53 

salientou que só se faz necessário o levantamento das pendências das Atas e a Secretária 54 

Executiva explicou que é preciso também fazer o levantamento das pendências dos GTs, 55 

pois o trabalho precisa estar alinhado. O Colaborador Ricardo comentou que realmente o 56 

levantamento das pendências precisa ser feito no seu todo. Mais uma vez o Conselheiro 57 

Célio relembrou a falta de tempo da Secretária Executiva para concluir a atividade e o item 58 

ficou para a reunião de dezembro. Deste modo, a pauta foi aprovada por unanimidade. II - 59 

Justificativa das ausências. A Secretária Executiva justificou a ausência dos (das) 60 

Conselheiros (as): Valéria Schmidt (Esporte para Pessoas com Deficiência) e Cristina 61 

Queiroz Mazzini Calegaro (Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal). O 62 

Conselheiro Célio relembrou a importância da justificativa das ausências em virtude de 63 

exigência de uma legislação maior e não se ter problemas posteriores. III – Regimento 64 

Interno do CONEF-DF (estudo dos artigos). O Conselheiro Célio explicou que este 65 

assunto entrou em pauta em virtude de solicitação da sociedade civil e que os 66 

procedimentos de condução de reunião já estão previstos no artigo 26 do Regimento, 67 

mesmo que ainda não tenha sido publicado, ele foi elaborado e aceito pelo colegiado. 68 

Assim, tem-se duas situações ou mantém-se o que foi proposto no Regimento ou altera-se o 69 

Regimento que ainda não foi publicado. O Conselheiro José Antônio questionou o que está 70 

no Regimento que é diferente da proposta feita refere-se somente ao pronunciamento prévio 71 

dos assuntos de expediente e afirmou que o importante neste momento é legitimar as ações 72 

do Conselho. O Conselheiro Célio sugeriu que se fosse lida a proposta apresentada e o que 73 

está previsto no Regimento e então se chegar a uma conclusão. A proposta: 1º. Abertura da 74 

reunião pelo Presidente do CONEF-DF ou por outro Conselheiro membro habilitado e 75 

escolhido para aquele ato, após haverá a necessária verificação do quórum mínimo de 4 76 

membros titulares para instalação da sessão e convalidação desta e de 7 membros titulares 77 

para as tomadas de deliberações válidas, sendo tudo caracterizado e lançado em ATA desta 78 

reunião; 2º. Pronunciamento prévio dos assuntos de expediente; 3º. Leitura, discussão e 79 

aprovação da ata da reunião anterior; 4º. Leitura da pauta organizada pela Secretaria 80 

Executiva e aprovada pela mesa diretora; 5º. Verificação da inclusão de assuntos 81 

pendências da(s) sessão (ões) anterior (es) e análise de proposta de mudança ou alteração 82 

pela plenária da ordem da pauta estabelecida, para posterior aprovação da pauta da 83 

sessão; 6º. Discussão e votação das matérias aprovadas em pauta, com o prévio controle 84 

em se dividir e otimizar o tempo para as discussões e deliberações; 7º. Informes gerais, 85 

leitura do resumo dos pontos fundamentais deliberados que devem constar em ATA e 86 

encerramento da reunião. A Secretária Executiva relembrou que no Regimento a ser 87 

publicado prevê-se a eleição de um Vice Presidente que na ausência do Presidente será o 88 

responsável pela Coordenação das Reuniões e que estando ausente o Presidente e o Vice 89 

se elegerá um representante para conduzir os trabalhos daquela reunião. Após vários 90 
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debates foi acatada a proposta nº 1 da sociedade civil e eleito o Conselheiro Célio René 91 

para a condução dos trabalhos. A proposta nº 2 - assuntos de expediente - não está prevista 92 

no Regimento e após as discussões foi decidido que de acordo com o assunto entraria na 93 

reunião como informes ou como item de pauta, sempre tendo o bom senso na sua análise. 94 

Neste momento, o Conselheiro Paulo precisou se ausentar da reunião em virtude de 95 

demanda do Secretário de Esporte e informou a todos que no dia 28 de novembro seria 96 

realizada a abertura da Gymnasiade, Jogos Mundiais Escolares, e que todos estariam 97 

convidados para a cerimônia. Aproveitou para informar que o Senhor Valdeni Leite, 98 

Secretário Executivo do CONFAE não poderá estar presente à reunião e solicitou que o 99 

Conselheiro José Antônio prestasse as devidas informações sobre o CONFAE. Quanto à 100 

proposta nº 3 - ata anterior - fica mantido o acordo anterior, encaminha-se anteriormente 101 

para análise e sugestão dos Conselheiros e aprovação na reunião seguinte ou faz-se a 102 

leitura na própria reunião e em seguida a sua aprovação. No que se refere à proposta nº 4 - 103 

organização pauta - fica mantido o acordado anteriormente: qualquer membro do Conselho 104 

ou Colaborador poderá contribuir previamente na construção da pauta que será analisada e 105 

elaborada para envio subsequente aos demais Conselheiros. Quando da publicação do 106 

Regimento isto será deliberado pela Mesa Diretora: Presidente e Vice Presidente. A 107 

proposta nº 5 está contemplada no item anterior. A de nº 6 - controlar o tempo - a pauta será 108 

apresentada com a disponibilização de um tempo prévio para discussão e caberá à 109 

Secretária Executiva cobrar o seguimento do mesmo. A de nº 7 - informes gerais – 110 

acrescentar o que está previsto no Regimento sobre o Relatório das Comissões e Grupos 111 

de Trabalho. IV - Leitura e Aprovação da Ata da 11ª Reunião Ordinária do CONEF/DF. A 112 

Ata foi lida pela Secretária Executiva e aprovada na íntegra por todos com o acréscimo da 113 

palavra antes na linha cento e trinta e nove. V – Conferência dos dados do Crachá e data 114 

final para entrega de fotografia. Os Conselheiros conferiram seus dados e assinaram o 115 

documento que será entregue pela Secretária Executiva à Diretoria de Gestão de Pessoas 116 

que passará a ser responsável pelo andamento da confecção dos crachás. Deste modo, 117 

àqueles que não compareceram à reunião deverão se dirigir à Secretaria de Esporte para 118 

viabilizar o seu crachá. VI – Lei de Incentivo ao Esporte (Processo encaminhado ao 119 

CONEF). O Conselheiro José Antônio informou que o GT de Legislação se reuniu para 120 

análise de três documentos: Lei de Incentivo ao Esporte, Lei da Bolsa Atleta Convencional e 121 

Lei do Compete Brasília e entregou a Ata da Reunião e a Lista de Presença. O Colaborador 122 

Ademar informou que a minuta da Lei do Compete Brasília está pronta e que não trouxe por 123 

não ver espaço na Ata da reunião de hoje. O Colaborador Ricardo foi o responsável pela 124 

análise do processo da Lei de Incentivo ao Esporte e apresentou resumo do mesmo: não foi 125 

questionado pela Secretaria da Fazenda nenhum aspecto legal e sim o impacto que haveria 126 

na perda da receita e o potencial de financiamento de projetos esportivos no Distrito 127 

Federal. Informou que não conseguiu um contato direto com o Coordenador Marco Antônio 128 

Lincoln. Esclareceu que respaldou a proposta ao analisar o que o governo federal está 129 

fazendo mesmo tendo conhecimento que a Lei Federal está vinculada ao Imposto de Renda 130 

e a do Distrito Federal ao ICMS. O Colaborador Ademar lembrou do tempo necessário para 131 

o trâmite da Lei e que o Conselho e a SESP precisariam ser rápidos na resposta, pois a 132 

chance de aprovação ficaria somente para o ano de 2015 ou 2016. O Conselheiro André 133 

salientou a importância de se verificar a capacidade de execução da Secretária de Esporte, 134 

pois caso não consiga a situação será difícil de reverter posteriormente. A Secretária 135 
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Executiva salientou que como o processo está com carga para o Conselho será necessário 136 

um pronunciamento do Presidente do CONEF para a SESP e esta o encaminhará para a 137 

Secretária de Fazenda. Além disto, que seria fundamental o Conselheiro Célio entrar em 138 

contato novamente com o Coordenador Marco Antônio Lincoln para verificar se o 139 

entendimento foi correto e solicitar agilidade no andamento do processo. Após a explanação 140 

e discussão foi decidido que o Colaborador Ricardo e a Secretária Executiva elaborariam 141 

texto para ser encaminhado à Secretária da Fazenda contendo a evolução histórica da Lei 142 

Federal, mesmo tendo conhecimento que esta refere-se à renuncia no Imposto de Renda e 143 

a Lei de Incentivo Distrital ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 144 

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 145 

de Comunicação (ICMS). Numa análise preliminar pode-se dizer que a diferença entre os 146 

valores autorizados e os efetivamente captados pela Lei Federal está em torno de 30% 147 

(trinta por cento) e poderia se aplicar a mesma lógica para o Distrito Federal. VII – 148 

Apresentação do andamento das ações de cada GT (10 min por GT). Neste item foi 149 

incluído se haveria necessidade ou não de criar GT para a elaboração do Programa de 150 

Apoio ao Esporte. A Secretária Executiva esclareceu que a criação de outro GT seria 151 

desnecessária na medida em que o tema cabe nos GTs já existentes - seria necessária 152 

pensar em qual GT caberia a responsabilidade da temática ou no de Política do Esporte ao 153 

analisar o aspecto macro das ações da Secretaria de Esporte ou no de Programas e 154 

Projetos ao analisar cada ação especifica da Secretaria de Esporte. O Conselheiro José 155 

Antônio ponderou que a criação do Programa de Apoio ao Esporte é de fundamental 156 

importância para a Política de Esporte no Distrito Federal e a proposta de se criar um novo 157 

GT é válida, pois teriam Conselheiros de cada GT para unir esforços no tema. O 158 

Colaborador César enfatizou que antes de se criar novos GTs os atuais precisariam estar 159 

funcionando plenamente. O Colaborador Ricardo afirmou que não há necessidade de se 160 

criar um quinto GT e sim agregar ao GT afeto pessoas que irão colaborar com a temática. 161 

Caso assim fosse seria sempre criado um sexto ou sétimo grupo cada vez que viesse um 162 

assunto novo. O Conselheiro Alex explicou o funcionamento das Comissões do CREF entre 163 

Temporária e Especial. O Colaborador Ricardo reforçou sua sugestão de não criar um 164 

quinto grupo e sim agregar o tema ao GT mais próximo. O Colaborador César comentou 165 

sobre o funcionamento da Ordem dos Advogados do Brasil que faz reuniões conjuntas. A 166 

Conselheira Carmem sintetizou que a discussão do Programa de Apoio ao Esporte seria no 167 

GT de Política do Esporte e questionou quais Conselheiros gostariam de trabalhar 168 

especificamente na construção do Programa de Apoio ao Esporte. O Conselheiro Geraldo 169 

corroborou na manutenção de quatro GTs e que estes deveriam analisar suas demandas e 170 

concluí-las. A Secretária Executiva fez a proposta de na reunião de dezembro fazer um 171 

balanço das ações do Conselho do ano de 2013 e quais ações seriam previstas para o ano 172 

de 2014. O Conselheiro José Antônio reafirmou sua proposta de extrair de cada GT um 173 

Conselheiro Titular para trabalhar especificamente no Programa de Apoio ao Esporte 174 

podendo até não se criar um quinto grupo, mas alguém puxar o tema para si. O Conselheiro 175 

Célio retomou a palavra dizendo que percebia que existiam duas propostas e que elas 176 

poderiam ser unificadas. Salientou que para o funcionamento do Conselho é primordial que 177 

as Comissões tenham força e para isto criar novas Comissões poderia enfraquecer a força 178 

de suas ações. Deste modo, a Comissão que assumir tal temática tem que dar cabo do 179 

referido tema. Assim, fez uma terceira proposta: como o Programa de Apoio ao Esporte 180 
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refere-se a Política do Esporte o GT de Política assumiria para si a elaboração do Programa 181 

e convidaria outros membros do Conselho e Colaboradores para contribuir nesta 182 

construção. O Conselheiro José Antônio sugeriu que cada GT encaminhasse um membro 183 

para o GT de Política discutir o tema específico do Programa de Apoio ao Esporte. O 184 

Conselheiro José Antônio resumiu as ações do GT de Legislação e que as demandas serão 185 

apresentadas ao CONEF em breve. VIII - Informes: a) CONFAE: Chamamento Público 186 

dos Representantes dos segmentos dos Atletas e Universitários. b) CONFAE: Edital 187 

do Fundo de Apoio ao Esporte - versão final (pendencia Tabela comparação de 188 

preços). O Conselheiro José Antônio informou que a publicação dos membros do CONFAE 189 

está para ser assinada e que a Tabela está sendo elaborada pelo Secretário Executivo do 190 

CONFAE. O Edital encontra-se na Procuradoria. c) Andamento do Processo da Lei da 191 

Bolsa Atleta Paralímpica. Após a reunião do Conselheiro Ulisses e Gerente da Bolsa Atleta 192 

- Heder com o Senhor José Willemann foi decidido que seria necessário enxugar o Anexo IV 193 

e o Senhor Heder está aguardando as contribuições do Conselheiro Ulisses. IX - 194 

Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o Conselheiro Célio agradeceu a 195 

presença de todos e declarou encerrada a reunião às doze horas e vinte minutos, na qual 196 

eu, Déborah Prado, na qualidade de Secretária Executiva do CONEF/DF, lavrei a presente 197 

ata, lida e achada conforme, segue assinada pelo Substituto do Presidente do CONEF-DF e 198 

por mim.  199 

 200 
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