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 3 
Ao décimo nono dia do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às dez horas e dez minutos, 4 

na Sala de Reunião da Sede do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito 5 

Federal – CONEF-DF, na EQS 106/107, Asa Sul, Brasília/DF, foi realizada a Décima Quinta 6 

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

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

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

Pereira da Silva Filho (Secretaria de Estado de Educação), Carlos César Soares (Secretaria 10 

de Estado de Planejamento e Orçamento), José Valentim Martins Melo (Secretaria de 11 

Estado de Planejamento e Orçamento), Deyse Maria da Silva Nascimento (Administração 12 

Regional), José Antônio Soares Silva (Federação Esportiva do Distrito Federal), Emanuela 13 

Marques Ferreira do Carmo (Segmento Esportivo Universitário), Carlos Alberto Gomes 14 

(Segmento Esportivo Universitário), Carmem de Oliveira (Atletas do Distrito Federal), 15 

Antônio Abdias Capelo Barroso Silva (Atletas do Distrito Federal), Letisson Samarone 16 

Pereira (Esporte para Pessoas com Deficiência), Cristina Queiroz Mazzini Calegaro 17 

(Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal), Alex Charles Rocha (Conselho 18 

Regional de Educação Física do Distrito Federal) e Déborah Igreja do Prado, Secretária 19 

Executiva do CONEF/DF. Também estive presente o seguinte convidado: Ademar Lamóglia 20 

(Federação Brasiliense de Taekwondo). Diante da ausência do Presidente justificada pelo 21 

Conselheiro Célio foi conferido o quórum para abertura da Reunião e decidido quem iria 22 

coordenador a Plenária. Neste momento, foi contado e havia sete Conselheiros Titulares 23 

presentes, número suficiente para a abertura da Reunião e foi sugerido pelo Conselheiro 24 

José Antônio que o Conselheiro Célio mais uma vez conduzisse os trabalhos. Fato aceito 25 

por todos. Em seguida, o Conselheiro Célio leu a pauta e solicitou sua aprovação: I - 26 

Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências; III – Posse do Conselheiro 27 

representante do Esporte para Pessoas com Deficiência (5’); IV - Leitura e Aprovação da 28 

Ata da 14ª Reunião Ordinária do CONEF/DF (15’); V – Apresentação do Andamento das 29 

Reuniões das Comissões (ações e prioridades) (10’ por Comissão); VI – Divulgação do 30 

CONEF (15’): a) Secretárias e Órgãos do GDF; b) Audiência Pública – Câmara Legislativa; 31 

c) Câmara Federal; d) Facebook; VII – Eleição do Vice-Presidente (15’); VIII - Informes: 1) 32 

Andamento das discussões da Minuta do Projeto de Lei de criação do Sistema de 33 

Participação Social – SIPAS (10’); 2) Andamento do Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte 34 

(5’); 3) Acompanhamento do Processo do Edital do CONFAE (5’); 4) Apresentação do 35 

Calendário Anual das Reuniões Plenárias e das Comissões (5’); 5) Outros; IX - 36 

Encerramento. I - Aprovação da Pauta.  A pauta foi lida e a Conselheira Carmem sugeriu 37 

inversão de pauta onde a eleição do Vice-Presidente acontecesse em seguida à posse do 38 

Conselheiro representante do Esporte para Pessoas com Deficiência. A Secretária 39 

Executiva relembrou a todos que o processo de eleição do Vice-Presidente foi combinado 40 

na Reunião Plenária anterior e que a candidatura estaria aberta a qualquer dos cinco 41 

representantes da sociedade civil e como naquele momento ainda faltava a Conselheira 42 

Cristina sugeriu que se aguardasse sua chegada antes do início do processo de votação. 43 

Fato aceito por todos. O Conselheiro José Antônio solicitou a inclusão de dois informes: 1) 44 

manifestação da Lei sobre Esportes Radicais; 2) OAB. Fato acatado por todos. Deste modo, 45 
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a pauta foi considerada aprovada. II - Justificativa das ausências. A Secretária Executiva 46 

justificou a ausência dos (das) Conselheiros (as): Paulo Henrique Azevêdo (Representante 47 

de Notório Saber Esportivo) e Valéria Schmidt (Esporte para Pessoas com Deficiência). III – 48 

Posse do Conselheiro representante do Esporte para Pessoas com Deficiência (5’). 49 

Foi empossado o novo Conselheiro: Letisson Samarone Pereira – membro titular do Esporte 50 

para Pessoas com Deficiência. IV - Leitura e Aprovação da Ata da 14ª Reunião Ordinária 51 

do CONEF/DF (15’).  O Conselheiro Célio informou que por problemas tecnológicos – perda 52 

de arquivo a Secretária Executiva não teve tempo hábil de encaminhar anteriormente a Ata 53 

por e-mail. Deste modo, ela será lida para a sua devida aprovação. Após a leitura, não foi 54 

feita nenhuma observação e a Ata foi considerada lida e aprovada na íntegra e por 55 

unanimidade. V – Apresentação do Andamento das Reuniões das Comissões (ações e 56 

prioridades) (10’ por Comissão). Comissão de Legislação e Normas - CLN: O 57 

Coordenador da Comissão informou que a última reunião não teve quórum para a sua 58 

realização. Relembrou a todos a importância da participação e enfatizou que consta no 59 

Regimento Interno a obrigatoriedade da presença nas reuniões ou sua justificativa prévia. A 60 

Secretária Executiva leu os artigos 17 e 18 do Regimento referentes ao tema, reforçando 61 

que a participação faz-se necessária tanto nas Reuniões Plenárias quanto na das 62 

Comissões. O Coordenador destacou que a participação tanto dos Conselheiros quanto dos 63 

Colaboradores é de suma importância para os trabalhos do Conselho. Em seguida, 64 

comentou as metas, por prioridade, que a Comissão irá se debruçar: 1) apresentar o 65 

Regimento em Plenária para dirimir quaisquer dúvidas por parte dos Conselheiros; 2) 66 

elaboração do Programa de Apoio ao Esporte – PAE está sob a responsabilidade de um 67 

Grupo de Trabalho criado dentro da Comissão de Política do Esporte e tem como 68 

Coordenadora a Conselheira Carmem, como Relator o Conselheiro Antônio e como 69 

membros os Conselheiros Célio, José Antônio e Paulo. Fez convite àqueles que tiverem 70 

interesse em colaborar na construção do referido documento e comentou que o Conselheiro 71 

Carlos Alberto informou que já existe um Programa deste tipo no Estado de Minas Gerais. 72 

Exemplificou a situação vivenciada para utilização dos recursos do Fundo de Apoio ao 73 

Esporte - FAE em virtude da ausência deste Programa. Foi necessário justificar à 74 

Procuradoria do Distrito Federal, no processo do Edital do FAE, uma séria de itens que se 75 

este Programa existisse tudo seria mais fácil; 3) transformar o Programa Compete Brasília 76 

em Lei. O Colaborador Ademar informou que a minuta está pronta irá entregá-la ao 77 

Coordenador da Comissão para que possa encaminhá-la à Secretária Executiva e esta aos 78 

demais membros do Conselho para posterior estudo e contribuições. A proposta da Lei 79 

precisa ser feita pelo Executivo como informado pelo Conselheiro Célio; 4) acompanhar a 80 

sanção da Lei de Incentivo ao Esporte – está na SEPLAN e teve iniciativa do poder 81 

executivo. O Conselheiro Carlos Alberto informou que já existe no Estado de Minas Gerais; 82 

5) estudar e aperfeiçoar a redação da Lei nº 4. 879/12, que é a Lei do CONEF – ela tem 83 

incongruências com a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal; 6) 84 

acompanhar pesquisa a ser realizada pela CODEPLAN; 7) atualizar o mapeamento dos 85 

Projetos de Lei na Câmara Legislativa. Antes eram 16 e agora tem mais um do Deputado 86 

Ayton Gomes que diz respeito à situação dos esportes radicais. Este Projeto de Lei será 87 

tema de um dos Informes desta reunião; 8) concluir apresentação do CONEF para as 88 

atividades externas em power point; 9) apresentar minuta de Projeto de Lei sobre desporto 89 

de rendimento; 10) divulgação do CONEF para a comunidade esportiva; 11) divulgação do 90 
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CONEF na Câmara Legislativa, ação pendente desde setembro de 2013; 12) divulgação do 91 

CONEF na Câmara Federal na bancada do Distrito Federal. Comissão de Política do 92 

Esporte – CPE: A Relatora da Comissão informou que estabeleceu contato com o ex 93 

Conselheiro Ulisses para entendimento e conclusão das atividades do então GT de Política 94 

do Esporte e foi constatado que faltam alguns dados por parte da Secretária de Esporte 95 

para finalização da tarefa. Assim, a Comissão apresentou um Questionário piloto ao 96 

Subsecretário Paulo, elaborado pelas servidoras Rossana (Subsecretaria de Esporte e 97 

Lazer) e Déborah (Secretaria Executiva do CONEF) com a colaboração da minha pessoa 98 

para facilitar a sistematização dos dados dos diversos Programas, Projetos e Eventos 99 

realizados pela Secretária de Esporte. Deste modo, se poderiam ter recortes por idade, por 100 

gênero, por entidade atendida, dentre outros para facilitar também a construção do PAE. A 101 

Relatora ressaltou a importância dos dados e solicitou que o mesmo já fosse preenchido 102 

com informações dos meses de janeiro e fevereiro de 2014 para que o grupo pudesse 103 

utilizar os dados na construção da Política de Esporte do Distrito Federal e que isto fosse 104 

apresentado na próxima Plenária para ver se os dados atendem ou se é preciso fazer 105 

adaptações. O Conselheiro Paulo informou que ainda não apresentou o Questionário ao 106 

Secretário em virtude da servidora Rossana estar fazendo alguns ajustes. A Secretária 107 

Executiva complementou dizendo que já fizerem o teste com um atleta e detectaram 108 

algumas questões que precisam ser melhor redigidas.  Além disto, criou-se um GT 109 

específico para tratar do Programa de Apoio ao Esporte com objetivo de estudar a 110 

legislação vigente e apresentá-lo posteriormente ao Plenário. O Grupo foi formado por mim 111 

e pelos Conselheiros: Antônio, Célio, Cristina, José Antônio e Paulo. Os encontros do GT 112 

aconteceriam após a reunião da Comissão – das 16 às 17h. O Conselheiro Paulo comentou 113 

que devido a demanda dos Conselheiros foram montados kits com informações do Compete 114 

Brasília, Bolsa Atleta, Apoio a Eventos e no momento, está finalizando o dos Centros 115 

Olímpicos, da Escola de Esporte e dos Boleiros. Ele se comprometeu a encaminhar as 116 

informações por meio eletrônico para a Secretária Executiva poder replicá-las aos demais 117 

Conselheiros. O Conselheiro Célio disse que a questão relativa aos dados se refere 118 

somente à organização, pois todos os dados são públicos. Explicou que qualquer ato ou 119 

apoio a evento da Secretária está publicado no Diário Oficial, isto permite qualquer cidadão 120 

ir lá e olhar. O Conselho pode pegar isto e acompanhar o evento e os recursos utilizados. 121 

Enfatizou que o Compete Brasília não é publicado não é publicado por atleta e talvez este 122 

merecesse um mapeamento. Contudo, salientou que as Federações tem um papel 123 

fundamental na indicação dos contemplados. Ele reforçou que este procedimento também é 124 

o mesmo para a Bolsa Atleta. O Conselheiro Paulo disse que nas discussões da construção 125 

do Questionário a servidora Déborah comentou que a Secretária de Educação se sente 126 

desprestigiada no atendimento de alguns programas e pela Secretaria não ter este 127 

mapeamento claro acaba parecendo que não houve atendimento aos alunos da rede pública 128 

de ensino. O Conselheiro Geraldo concordou que nos Relatórios existem algumas 129 

fragilidades nas informações, mas nada que não se possa sentar e alinhar a melhor forma 130 

de atender as duas partes. O Conselheiro Letisson ponderou que as informações existem de 131 

fato, mas é tempo que se perde em ir ao Diário e acompanhar as publicações. Deste modo, 132 

o Questionário facilitaria a visualização e precisão dos dados, até mesmo para o meu 133 

segmento que relata que não é visto, não é atendido. Fato que nem sempre é verdadeiro e 134 

com a utilização deste instrumento se poderia comprovar facilmente a aplicação dos 135 
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recursos. O Conselheiro Célio explanou que a organização é importante e que se verá o que 136 

é possível fazer para a implantação do instrumento. O Conselheiro José Antônio contou que 137 

participou de reunião do Conselho Nacional de Justiça e nela foi acordado que todas as 138 

informações sejam transparentes e de fácil compreensão e este mesmo princípio poderia 139 

ser aplicado na Secretaria de Esporte onde o cidadão teria compreensão e acesso fácil de 140 

todas as ações da Secretaria. Comissão de Programas e Projetos – CPP: O Coordenador 141 

enfatizou que é preciso se atentar ao Regimento, pois a Comissão passou pela situação já 142 

comentada pelo Conselheiro José Antônio sobre a ausência nas reuniões. A primeira tarefa 143 

da Comissão foi a de se debruçar no Regimento e levantar seis competências do CONEF 144 

que estão em estreita relação com a Comissão. Em seguida, após recebimento de parte dos 145 

kits se está estudando as ações da Secretária e eles facilitam muito as discussões. O 146 

Conselheiro Antônio por estar em duas Comissões faz uma ponte muito interessante e 147 

mantém a CPP informada das questões relativas à Comissão de Política do Esporte. 148 

Solicitou ao Conselheiro Geraldo que partilhasse as anotações colhidas nas reuniões 149 

realizadas no ano anterior, pois elas serão fundamentais para a complementação do 150 

relatório. A Secretária Executiva retomou discussão de qual papel caberia a Comissão de 151 

Programas e Projetos e o Conselheiro Antônio complementou dizendo que no ciclo de 152 

Gestão Pública: a) planejamento e diagnóstico; b) implementação e execução; c) avaliação 153 

e monitoramento a CPP se enquadra melhor na última etapa por ser responsável pela 154 

análise dos Programas e Projetos e assim levantar o quão eficaz está sendo a implantação 155 

da Política de Esporte, por exemplo, os objetivos estão sendo atendidos. Outro assunto 156 

tratado pela CPP se referiu à divulgação destes Programas e Projetos. O Conselheiro 157 

Geraldo tomou a palavra e relembrou que ainda é necessário fazer a discussão conceitual 158 

do que são Planos, Programas e Projetos. O Conselheiro José Antônio fez uma proposta de 159 

que os Coordenadores de cada Comissão se reunissem sistematicamente. O Conselheiro 160 

Geraldo questionou se o encontro seria por demanda ou sistematicamente. Foi discutido e 161 

acordado que os encontros seriam por demanda e desse modo não houve necessidade de 162 

fazer votação. A Secretária Executiva expos que as Comissões podem convidar umas as 163 

outras para participarem de reuniões conjuntas e tal procedimento já foi feito anteriormente. 164 

Comissão de Orçamento e Finanças – COF: O Relator César enfatizou a mesma 165 

observação já feita pelo Conselheiro José Antônio sobre a presença nas reuniões e pediu ao 166 

Presidente que cobrasse isto formalmente. Comentou sobre a dificuldade anterior que os 167 

representantes da SEPLAN e da Coordenadoria das Cidades tiveram no levantamento dos 168 

dados e assim solicitou que o Presidente oficiasse aos órgãos sobre a necessidade das 169 

informações do orçamento. Relatou que o intercâmbio entre as Comissões é fundamental, 170 

pois a Comissão de Política precisará em certo momento das informações do orçamento. 171 

Outro tema tratado na reunião foi a importância de conhecer o funcionamento de outros 172 

Conselhos de Esporte em nível nacional para contribuir na construção do CONEF. O 173 

Conselheiro Célio relatou que não é simples tratar e levantar os dados orçamentários. Disse 174 

acreditar que deveria se trabalhar numa lógica invertida, onde se teriam os Programas e 175 

Projetos importantes à Política de Esporte do Distrito Federal vinculados ao PAE e aí se 176 

buscaria os recursos utilizados.  Complementou dizendo que o orçamento é dinâmico, se 177 

inicia o ano com R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões) e no mês seguinte há um bloqueio, 178 

um contingenciamento e só passa ter R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões) e é necessário 179 

reprogramar tudo e ao se ter um Plano de Ação macro que diz que Esporte de Participação 180 
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é isto, de Rendimento é aquilo e Educacional é isto você pode dizer que não aplicou o 181 

recurso em determinada ação. A Secretária Executiva trouxe sua experiência no Conselho 182 

de Assistência Social e na Comissão de Orçamento dizendo que lá se preocupam com a 183 

Política realizada pelo órgão gestor e não com outros órgãos que tenham interface com a 184 

Política de Assistência Social. Sugeriu que o Conselho se ativesse em conhecer bem as 185 

ações da Secretária de Esporte e o quanto é utilizado em cada uma delas e quais as metas 186 

que foram previstas para a sua realização e depois disto se preocupasse com os demais 187 

órgãos e Administrações Regionais. Além disto, se apropriar da linguagem do orçamento 188 

como QDD – Quadro de Detalhamento das Despesas e SAG - Sistema de 189 

Acompanhamento Governamental. O Conselheiro Célio disse que é preciso ter um norte e 190 

este norte é dado pela Política que ainda precisa ser construída. O Conselheiro César 191 

questionou ao Presidente que norte então poderia ser dado à COF. O Conselheiro Célio 192 

disse que as outras Comissões estão trabalhando na construção da Política Pública e isto é 193 

essencial e prioritário para saber aonde se quer chegar, depois viria o trabalho do 194 

orçamento para saber onde e quanto empregar. Contudo, falou que a sugestão dada pela 195 

Déborah também é viável, mas levantar o orçamento de todo o Distrito Federal será muito 196 

complicado. A Conselheira Deyse sinalizou que nem todas as Administrações Regionais tem 197 

Gerente de Esporte e isto dificulta mais ainda o processo de levantamento das ações e do 198 

orçamento. O Conselheiro Célio retomou a palavra e disse que neste primeiro momento a 199 

proposta da Déborah seria interessante, pois caberia à Comissão conhecer as ações da 200 

Secretaria de Esporte onde e quanto é aplicado em cada ação e caberia a Comissão 201 

também explicar para os demais Conselheiros como o orçamento é construído, dar um 202 

suporte nas dúvidas orçamentárias. E, depois do Plano elaborado auxiliar para se conseguir 203 

o orçamento para viabilizar esse Plano. A Secretária Executiva ressaltou que a Casa Civil irá 204 

entrar em contato com as Administrações Regionais para que estas respondam ao 205 

questionário da empresa Atletas pelo Brasil e sugeriu que o Conselho aguardasse as 206 

respostas e depois decidisse qual atitude tomar. O Conselheiro Geraldo enfatizou a 207 

relevância em aguardar todos estes dados, pois isto poderia gerar um tensionamento na 208 

estrutura do Governo e se definir quem de fato tem a atribuição de desenvolver a questão 209 

do esporte de Estado. Hoje o Bombeiro tem Escolinha, a Polícia tem algo parecido, todos 210 

acham que podem ter um projeto e desenvolvê-lo. A discussão chegaria a quem de fato 211 

compete desenvolver o esporte. A Conselheira Emanuela referendou que há dificuldade em 212 

saber o quanto se gasta e sugeriu que os segmentos pudessem aproximar a realidade das 213 

suas necessidades orçamentárias para o Conselho e isto poderia contribuir na construção 214 

da Política. VI – Divulgação do CONEF (15’). a) Secretárias e Órgãos do GDF. Fazer um 215 

comunicado informando a existência do CONEF e a importância da sua contribuição na 216 

construção da Política Pública do Esporte no Distrito Federal. b) Audiência Pública – 217 

Câmara Legislativa e c) Câmara Federal. Já estão sendo tratados pela Secretaria de 218 

Esporte. Contudo, o Conselheiro Célio lembrou que é preciso tempo para se preparar, pois 219 

se não tiver quórum é muito desagradável propor uma audiência pública e ela estar vazia. d) 220 

Facebook. A chefe do setor de Comunicação Social se colocou à disposição e propôs a 221 

marcação de um encontro com o Conselheiro Alex para entender a demanda do CONEF e 222 

poder viabilizar os interesses de divulgação. Ela informou que a página da Secretaria de 223 

Esporte é exclusiva da Comunicação, ninguém terá acesso a senha ou autorização para 224 

mexer nela. O Conselheiro Alex explicou a importância da divulgação nas redes sociais e 225 
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mais uma vez se propôs a colaborar nesta ação para o Conselho e irá à reunião. A 226 

Secretária Executiva deixou claro que ela não tem condições de assumir mais esta 227 

atribuição. O Conselheiro Célio relembrou que todos os membros do Conselho, 228 

principalmente os representantes da sociedade civil devem se lembrar de divulgar o 229 

Conselho junto aos seus pares, principalmente trazer para este fórum os interesses dos 230 

seus segmentos e não os seus pessoais. A Conselheira Cristina sugeriu que se fizessem 231 

textos prontos sobre o Conselho e pudesse se divulgar nos mailings. VII – Eleição do Vice-232 

Presidente (15’). O Conselheiro Célio leu os artigos 27, 35, 39, 54, 55, 56, 57, 63 e 65 do 233 

Regimento Interno referentes ao papel do Vice-Presidente que é um membro da sociedade 234 

civil. É um cargo de extrema importância para o Conselho e a pessoa que for assumir 235 

precisa ter responsabilidade e compromisso de tempo, pois nem sempre o Secretário que é 236 

o Presidente poderá estar presente e exercer sua função. Este mandato é tampão, só irá até 237 

outubro, onde ocorrerá nova eleição. Ficou combinado que qualquer membro da sociedade 238 

civil poderia se candidatar e todos os membros titulares poderiam votar. Foi levantado pela 239 

Secretária Executiva o quórum para votação e havia dez Conselheiros, número que cumpre 240 

o exigido no Regimento para votação. O Conselheiro Célio solicitou que os candidatos se 241 

apresentassem e que tivessem em torno de dois minutos para se manifestarem. O 242 

Colaborador Ademar comentou que nesse tipo de colegiado a sociedade civil se reúne e 243 

decide entre si seus representantes. Assim, propôs que isto fosse feito neste momento e 244 

eles decidissem seus candidatos e até mesmo chegarem num consenso. Deste modo, os 245 

membros do governo e a Secretária Executiva saíram da sala de reunião e retornaram após 246 

dez minutos. A Conselheira Carmem informou que após a reunião foi decidido que o 247 

candidato da sociedade civil seria o Conselheiro José Antônio. O Conselheiro Célio 248 

perguntou se haveria alguma objeção e como não houve o candidato José Antônio foi eleito 249 

por aclamação ao cargo de Vice-Presidente do CONEF-DF. Em seguida, parabenizou o 250 

Conselheiro e disse estar muito feliz com a escolha, pois sabe que ele é uma pessoa que 251 

milita na área esportiva a muito tempo e contribui bastante na Secretaria de Esporte.  O 252 

Vice-Presidente tomou a palavra e agradeceu a confiança depositada em sua pessoa e 253 

solicitou mais uma vez a colaboração de todos os membros tanto do governo quanto da 254 

sociedade civil, bem como, da Secretária Executiva para a melhor condução dos trabalhos a 255 

serem realizados. VIII – Informes. 1) Andamento das discussões da Minuta do Projeto 256 

de Lei de criação do Sistema de Participação Social – SIPAS (10’). O Conselheiro José 257 

Antônio informou que ele e a Conselheira Carmem estão participando das reuniões para a 258 

construção deste Sistema e que a contribuição de todos é fundamental. Salientou que é 259 

uma oportunidade para que a sociedade civil expresse seus anseios. Solicitou que todos se 260 

manifestassem por e-mail até sexta-feira. A Conselheira Cristina pediu para incluir na 261 

Subseção I artigo 19 item oitavo – promover e apoiar capacitação... adicionar o Conselho 262 

Profissional. O Vice-Presidente convidou a todos para participarem da reunião da sociedade 263 

civil no dia 22 de fevereiro, no Museu da República, às 15h. Informou que o Governo não 264 

era obrigado a acatar a participação da sociedade civil, pois o Decreto nº 34.597/2013 265 

instituiu Comitê para formar o Sistema de Participação. 2) Andamento do Projeto de Lei 266 

de Incentivo ao Esporte (5’). A Secretária Executiva informou que o processo está na 267 

Assessoria Jurídica da Secretaria da Fazenda e em seguida irá para a Subsecretaria da 268 

Receita e lá será feita a avaliação do impacto da arrecadação. Depois retornará à 269 

Assessoria Jurídica que fará pronunciamento baseando-se em duas Leis: Lei de 270 
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Responsabilidade Fiscal, pois envolve benefício fiscal e isto impactará na arrecadação e a 271 

Lei Eleitoral por se estar no último ano de governo. Informou que por se tratar de benefício 272 

fiscal em ano eleitoral a Lei não poderá ser votada este ano. O Conselheiro Célio questionou 273 

se após a eleição poderia. O Colaborador Ademar disse que sim. 3) Acompanhamento do 274 

Processo do Edital do CONFAE (5’). O Conselheiro Célio informou que o Edital está no 275 

Gabinete da Secretaria de Esporte, o grupo já fez as observações que serão encaminhadas 276 

à Procuradoria para o fechamento do Edital e depois, como previsto na Lei, o processo 277 

retornará para apreciação do CONEF. O Vice-Presidente relatou que na reunião com os 278 

Procuradores, onde estiveram presentes o Colaborador Ademar, o Secretário Executivo do 279 

CONFAE - Senhor Leite, a Assessora Jurídica da Secretaria de Esporte – Senhora 280 

Alessandra e ele próprio, foi acordado que após a justificativa do CONFAE o processo 281 

retornaria à Assessoria Jurídica. O Colaborador Ademar complementou que a Procuradoria 282 

informou que para agilizar o processo seriam feitas as justificativas e o processo físico não 283 

precisaria retornar à Procuradoria, bastaria o pronunciamento da Assessoria Jurídica da 284 

Secretaria de Esporte. O Vice-Presidente disse que para garantir a seriedade da elaboração 285 

das justificativas foram necessárias duas semanas de trabalho e foram citados nove 286 

Pareceres e Decretos para o devido respaldo legal. Nesta reunião os Procuradores também 287 

informaram que o Tribunal de Contas acompanhará este tipo de trabalho, mas garantiram 288 

que não haveria nenhum tipo de problema em função dos procedimentos adotados para a 289 

elaboração do referido Edital. O Conselheiro Célio lembrou a todos que a construção do 290 

Edital teve a participação de um Grupo de Trabalho do CONEF. 4) Apresentação do 291 

Calendário Anual das Reuniões Plenárias e das Comissões (5’). A Secretária Executiva 292 

informou que foi publicado o Decreto contendo os feriados, pontos facultativos e 293 

expedientes no período da Copa do Mundo. Solicitou que a Comissão de Legislação e 294 

Normas propusesse nova data de reunião em virtude do carnaval e que o Plenário decidisse 295 

o que fazer durante o mês de junho. A CLN remarcou reunião para o dia 07 de março, às 296 

9h. 5) Outros. O Conselheiro Geraldo informou que neste dia foi publicada sua exoneração, 297 

a pedido, do cargo de Coordenador e será substituído pelo Professor Juarez Sampaio, 298 

agradeceu a oportunidade de ter participado do Conselho, se colocou à disposição de 299 

continuar colaborando com as atividades da Comissão de Programas e Projetos e do 300 

Conselho e sentar com o Conselheiro Alex para organizar o material das reuniões do GT. O 301 

Conselheiro Célio agradeceu a participação do Conselheiro nas atividades da construção do 302 

CONEF e disse estar feliz pela sua disponibilidade de continuar como Colaborador nas 303 

atividades do Conselho. O Conselheiro José Antônio partilhou sua preocupação sobre o 304 

tempo para análise da minuta do Deputado Aylton Gomes referente aos esportes radicais. 305 

Sugeriu que a CLN se reunisse para avaliação do documento no dia seguinte, 20 de 306 

fevereiro, no período matutino. A Secretária Executiva disse que não poderá estar presente, 307 

pois tem no mesmo horário reunião no Conselho de Assistência Social. Entretanto, se 308 

comprometeu em deixar todo o material necessário para a Comissão trabalhar. A 309 

Conselheira Cristina sugeriu que se realizasse uma reunião virtual após o documento ser 310 

elaborado pela Comissão onde todos se pronunciassem por e-mail. O Colaborador Ademar 311 

comentou que o tempo é curto, assim sugeriu que cada segmento da sociedade civil 312 

encaminhasse parecer para ser anexado ao documento que o CONEF encaminharia à 313 

Câmara Legislativa, visto que dois dias não são suficientes para a discussão e elaboração 314 

de parecer. A Secretária Executiva relembrou que o documento originariamente foi 315 
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encaminhado para a Secretária de Esporte e ela é que teria que se pronunciar, a Câmara 316 

cumpriu o rito ao encaminhar para a Secretaria e na medida em que a Secretaria se calar 317 

ela esta consentindo em tudo que está escrito na Lei. O Conselheiro José Antônio propôs, 318 

então, que a Secretaria se pronunciasse pedindo dilação do prazo de análise em função de 319 

que precisa consultar o CONEF que tem como uma de suas competências auxiliar a 320 

Secretaria nesta matéria. O Colaborador Ademar afirmou que esta manifestação deveria ser 321 

do CONEF e não da Secretaria. Assim, o CONEF teria uma resposta e a Secretaria outra. O 322 

Conselheiro César sugeriu que a Secretaria pedisse dilação do prazo e apresentasse o 323 

Conselho e suas atribuições. O Conselheiro Célio sintetizou a discussão dizendo que a 324 

Secretaria encaminhou a análise da minuta ao CONEF, o CONEF se pronunciaria para a 325 

Secretaria dizendo que a matéria é importante e não teve tempo hábil para análise, a 326 

Secretaria se pronunciaria junto à Câmara apresentando o CONEF e solicitaria a dilação do 327 

prazo para análise. Encaminhamento: A Secretária Executiva irá elaborar documento a ser 328 

assinado pelo Vice-Presidente para a Secretaria de Esporte solicitando dilação do prazo e 329 

lembrará à Assessoria do Gabinete de elaborar resposta à Câmara em tempo hábil. O 330 

Conselheiro José Antônio convidou a todos para sua posse na Comissão de Esporte – 331 

Direitos Humanos na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB no dia seguinte, dia 20, às 332 

15h, no Auditório Verde localizado na própria OAB. IX - Encerramento. Nada mais havendo 333 

a ser tratado, o Conselheiro Célio agradeceu a presença de todos, convidou todos para 334 

tirarem foto com o Vice-Presidente e declarou encerrada a reunião às doze horas e trinta e 335 

cinco minutos, na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de Secretária Executiva 336 

do CONEF/DF, lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pelo 337 

Substituto do Presidente do CONEF-DF e por mim. 338 

 339 

 340 
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