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 3 
Ao décimo nono dia do mês de março de dois mil e quatorze, às dez horas e onze 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 Sexta 6 

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

presença dos seguintes Conselheiros: Júlio Cesar Ribeiro (Presidente do CONEF), Célio 8 

René Trindade Vieira (Notório Saber Esportivo), Paulo Henrique Azevêdo (Notório Saber 9 

Esportivo), Carlos César Soares (Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento), 10 

Sandro Eric da Silva Melo Monteiro (Administração Regional), José Antônio Soares Silva 11 

(Federação Esportiva do Distrito Federal), Emanuela Marques Ferreira do Carmo (Segmento 12 

Esportivo Universitário), Carmem de Oliveira (Atletas do Distrito Federal), Antônio Abdias 13 

Capelo Barroso Silva (Atletas do Distrito Federal), Letisson Samarone Pereira (Esporte para 14 

Pessoas com Deficiência), Valéria Schmidt (Esporte para Pessoas com Deficiência), Cristina 15 

Queiroz Mazzini Calegaro (Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal), Alex 16 

Charles Rocha (Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal) e Déborah 17 

Igreja do Prado, Secretária Executiva do CONEF/DF. Também estiveram presentes os 18 

seguintes convidados: Ademar Lamoglia (Federação Brasiliense de Taekwondo), Juarez 19 

Oliveira Sampaio (Secretaria de Estado de Educação), Ricardo Vidal (Instituto Joaquim 20 

Cruz) e Tânia Reis (Secretaria de Estado de Educação). Foi conferido o quórum para 21 

abertura da Reunião e havia sete Conselheiros Titulares presentes, número suficiente para 22 

a abertura da Reunião. O Presidente leu a pauta e solicitou sua aprovação: I - Aprovação da 23 

Pauta; II - Justificativa das ausências; III - Leitura e Aprovação da Ata da 15ª Reunião 24 

Ordinária do CONEF/DF (5’); IV - Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos 25 

Coordenadores (10’ por Comissão); V – Conhecimento da proposta de Lei Complementar 26 

para a Bolsa Atleta do DF e da minuta do Projeto de Lei para transformar o Programa 27 

Compete Brasília em Lei. (15´); VI – Apresentação de proposta de criação de Projeto de Lei 28 

sobre o Sistema Desportivo do DF – SDDF; (5´); VII - Planejamento da Audiência Pública na 29 

Câmara Legislativa (10’); VIII - Informes: 1) Acompanhamento do Projeto de Lei de Incentivo 30 

ao Esporte (5’); 2) Apresentação de documento elaborado pelo Presidente da AFDDF com 31 

objetivo de orientar as entidades de administração e prática esportiva para adequação de 32 

seus estatutos segundo a Lei Pelé, sua regulamentação e a Lei 12.868 de 2013. (5’); 3) 33 

Promulgação Lei nº 5.320, de 06 de março de 2014, referente ao Esporte Radical – 34 

Deputado Aylton Gomes (5’); 4) Acompanhamento da aplicação do Questionário Atletas pelo 35 

Brasil (5’); 5) Outros; IX - Encerramento. I - Aprovação da Pauta.  A pauta foi lida e foram 36 

feitos dois pedidos de inclusão, um pela Secretária Executiva e outro pelo Conselheiro José 37 

Antônio condicionando ao tempo da reunião. Por parte da Secretária Executiva: a) incluir na 38 

pauta de abril a palestra do Colaborador Roberto referente a discussão conceitual de Plano, 39 

Programa e Projetos; b) informar sobre os crachás; e, c) apresentação dos futuros 40 

Conselheiros representantes da Secretaria de Estado de Educação. Por parte do 41 

Conselheiro José Antônio, se houver tempo para respeitar o limite das 12h: a) informar o 42 

andamento do Sistema de Participação Social do Distrito Federal – SIPAS; b) convite da 43 

Ordem dos Advogados do Brasil; e, c) Moção de Apoio. A Secretária Executiva solicitou ao 44 

colegiado que fosse respeitado o horário na medida em que as reuniões tem se encerrado 45 
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às 12h15, 12h30 e até mesmo 12h50. O Colaborador Ademar fez um contraponto 46 

informando que é válido o horário estabelecido para o início da reunião, mas que o horário 47 

para término precisa ser flexível. A Secretária Executiva reiterou que o que vem 48 

acontecendo é o esvaziamento de Conselheiros após às 12h. O Presidente solicitou que os 49 

presentes fizessem uma breve apresentação aos futuros Conselheiros. II - Justificativa das 50 

ausências. A Secretária Executiva justificou a ausência da Conselheira Deyse Maria da 51 

Silva Nascimento (Administração Regional). III - Leitura e Aprovação da Ata da 15ª 52 

Reunião Ordinária do CONEF/DF (5’).  A Secretária Executiva informou que encaminhou 53 

previamente a Ata por e-mail aos Conselheiros e que não recebeu por meio eletrônico 54 

solicitação de alteração. Por nenhum presente sugerir modificações, a Ata foi considerada 55 

lida e aprovada na íntegra e por unanimidade. IV - Apresentação dos trabalhos das 56 

Comissões pelos Coordenadores (10’ por Comissão). Comissão de Legislação e 57 

Normas - CLN: O Coordenador informou que os trabalhos da Comissão foram longos e que 58 

teve a participação do Colaborador Ademar e da Conselheira Carmem e após dois meses 59 

foi concluída as contribuições para o Sistema de Participação Social do Distrito Federal e 60 

para a normatização dos Conselhos do Distrito Federal. Esta foi marcada por uma cerimônia 61 

no dia 12 de março no Palácio do Buriti que contou com a participação de cinco Secretários: 62 

Planejamento e Orçamento, Transparência, Cultura, Casa Civil e Governo. Informou que já 63 

encaminhou os dois documentos ao Secretário de Esporte e que haverá uma nova etapa - a 64 

da entrega dos mesmos à Câmara Legislativa - onde todos serão avisados para poderem 65 

participar e colaborar na manutenção do texto proposto pela sociedade civil. Esclareceu que 66 

antes mesmo da edição do Regimento havia um Grupo de Trabalho dividido da seguinte 67 

forma: responsáveis pela Lei de Incentivo ao Esporte: Colaboradores Ricardo e César; pela 68 

transformação do Programa Compete Brasília em Lei: Colaborador Ademar; e pela reforma 69 

da Bolsa Atleta convencial, visto que a das pessoas com deficiência já foi aprovada em 70 

fevereiro de 2014: Conselheiro José Antônio, Coordenador da Comissão.  Estas propostas 71 

já foram entregues ao Secretário, Secretário Adjunto e Subsecretário de Esporte e Lazer e 72 

estão postas para que o Presidente determine quais serão os procedimentos a serem 73 

adotados para estas minutas. Outra missão passada a este Coordenador em outros tempos, 74 

diz respeito à criação do Sistema Desportivo do Distrito Federal. Este Sistema já existe em 75 

seis Estados brasileiros e está previsto na Lei Pelé (artigo 25) e na Lei Orgânica do Distrito 76 

Federal (artigo 256). O documento também se encontra em poder do Secretário, Presidente 77 

deste Conselho, aguardando suas orientações, pois é sabido por Lei que o CONEF-DF 78 

precisa ser ouvido em toda matéria relativa à Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito 79 

Federal. O Coordenador reiterou o pedido de participação e colaboração de todos os 80 

Conselheiros em suas respectivas Comissões e se não puderem comparecer pessoalmente 81 

que encaminhem suas contribuições por e-mail. A Conselheira Cristina questionou qual foi a 82 

participação efetiva da Comissão nestes trabalhos. O Coordenador disse que foi a 83 

elaboração das Minutas dos Projetos de Lei com o intuito de modernizar a legislação da 84 

Bolsa Atleta e a transformação do Programa Compete Brasília em Lei. Isto foi realizado por 85 

meio de estudo da legislação federal e de outros Estados. A Conselheira Cristina solicitou 86 

que em próximas situações como esta se faça um encaminhamento prévio das propostas 87 

para os Conselheiros poderem estudar e se preparar para debater. O Conselheiro Célio 88 

explicou que este foi um trabalho inicial feito pela Comissão e com ajuda de Colaboradores 89 

e que a partir deste momento é que se poderá discutí-lo, pois existem temas polêmicos e 90 
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importantes que precisarão ser discutidos amplamente. Afirmou ainda que a conclusão 91 

desta tarefa foi muito válida e dela se poderão fazer outros encaminhamentos. Este 92 

momento é só de apresentação e não de discussão. A Conselheira Cristina reiterou sua 93 

solicitação, pois até mesmo para entender do que se trata seria importante um 94 

conhecimento prévio. O Conselheiro Célio deixou claro que este momento não é de 95 

discussão, pois existem temas delicados tanto referentes à Bolsa Atleta quanto ao Compete 96 

Brasília que talvez até fosse preciso convidar uma comunidade maior a participar da 97 

discussão. Esclareceu que caberá à Secretaria de Esporte definir o andamento dos 98 

trabalhos a partir da apresentação destes documentos, pois a proposta destas Leis é de 99 

responsabilidade do Executivo e sugeriu como encaminhamento que se decidisse um dia 100 

específico de discussão de cada Minuta após envio dos arquivos. O Conselheiro José 101 

Antônio propôs que o assunto fosse discutido por um Grupo de Trabalho ou uma Comissão 102 

que quisesse se debruçar sobre o tema. A Conselheira Cristina salientou que se é uma 103 

posição do Conselho todos os Conselheiros precisariam ter conhecimento dos documentos 104 

e deste modo poderiam opinar sobre a temática. O Colaborador Ricardo pediu a palavra 105 

para fazer três comentários. O primeiro é que o Conselho é novo e a sociedade civil 106 

organizada tinha determinados anseios e os colocou em prática realizando uma série de 107 

ações anteriormente à instalação do CONEF, como é o caso da Lei de Incentivo ao Esporte 108 

Distrital. A proposta desta Lei encaminhada à SESP teve audiências públicas, inclusive com 109 

a participação do CREF e da OAB para a sua elaboração. Passou-se por todo um rito até 110 

que chegou o momento de entregá-la à SESP e solicitar a sua tramitação. Em segundo, 111 

destacou que a existência do CONEF e sua verdadeira atuação era outro anseio do 112 

segmento esportivo que teve início com a gestão do Célio René e continuou com a do Júlio. 113 

Agradeceu aos dois pela abertura e possibilidade real da sociedade civil participar na 114 

construção da Política do Esporte no Distrito Federal. Salientou que por tudo ser novo a 115 

sociedade civil precisa continuar se movimentando por fora para que as situações possam 116 

ser concretizadas e não ficar aguardando o movimento do Conselho. Em terceiro, trouxe o 117 

questionamento do que seria o Sistema Desportivo no DF, uma proposta que engloba a 118 

participação de outros segmentos como a Secretaria de Educação e Saúde? Exemplificou 119 

que nos Estados Unidos, na Alemanha e na Austrália a construção do Sistema Desportivo 120 

leva em conta todos estes aspectos. O Conselheiro José Antônio disse que a resposta a 121 

esta questão seria uma fala do Senhor Secretário, mas adiantou que é uma proposta, foi 122 

estudada, está no papel, é embrionária e precisará de um encaminhamento de como 123 

proceder, pois é mais complexa e ampla que a Bolsa Atleta e a Lei de Incentivo. Concordou 124 

com a posição da Conselheira Cristina ao afirmar que todos precisam ter conhecimento dos 125 

documentos para poderem contribuir na construção dos mesmos. Reafirmou que a 126 

discussão precisa estar dentro de uma Comissão que fará a situação acontecer, colocá-la 127 

no papel. Sabe-se que todas estas propostas são do Executivo. A Conselheira Carmem 128 

comentou que seria importante ter um representante de cada segmento em cada Comissão, 129 

bem como, de outros Colaboradores para poderem contribuir com as alterações que são 130 

desejadas. A Secretária Executiva falou que exatamente pelo Conselho estar novo é preciso 131 

criar a dinâmica do funcionamento do Conselho, os procedimentos, o fluxo de trabalho, os 132 

ritos, pois caso isto não aconteça as situações ficarão soltas. Exemplificou que foram 133 

previstas quatro Comissões e há abertura no Regimento para criação de outras se estas 134 

quatro não abarcarem as áreas de atuação previstas. Deste modo, quando se fala em Lei 135 
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não há que se pensar em Grupo de Trabalho ou qual Comissão irá discutir o assunto, 136 

automaticamente é um assunto para a Comissão de Legislação e Normas. Ela sugeriu que 137 

em uma próxima reunião se discutisse os procedimentos a serem adotados para todos 138 

terem conhecimento e não haver superposição de tarefas. O Colaborador Ademar reforçou 139 

o comentário do Colaborador Ricardo sobre a contribuição da sociedade civil e salientou a 140 

oportunidade dada pela SESP para se trabalhar, pesquisar, propor minutas e outras ações. 141 

Enfatizou que são propostas e precisam ser discutidas e, depois elaborar um texto refletindo 142 

a realidade e a necessidade da sociedade civil. Comentou que o texto de uma Lei quando 143 

chega à Casa Civil é sempre alterado e que se deve deixá-lo auto regulamentado, pois 144 

assim não se criam brechas para o Executivo regulamentar do jeito que quer. O Presidente 145 

propôs o seguinte encaminhamento: 1) enviar a todos os textos; 2) marcar datas para a 146 

discussão dos mesmos; 3) Reunião Plenária de abril – Bolsa Atleta e Compete Brasília; 4) 147 

Reunião Plenária de maio – Sistema Desportivo do Distrito Federal. A Secretária Executiva 148 

pediu a palavra para antecipar a inclusão da pauta solicitada no início da reunião, pois isto 149 

afetará este encaminhamento, visto que foi agendada a participação do Colaborador 150 

Roberto, demanda reprimida por falta de agenda dele, para a discussão dos temas Plano, 151 

Programa e Projeto e que a apresentação e a discussão de duas Leis ficaria inviável para 152 

duas horas de reunião. O Colaborador Ademar sugeriu que para a reunião só fossem 153 

trazidos os pontos polêmicos, deste modo poderiam ser discutas as duas Leis. O 154 

Conselheiro Paulo Henrique sugeriu que seria bem mais simplificado o processo de 155 

aprovação se fosse feito pela Comissão de Legislação e Normas, isto é, os documentos são 156 

encaminhados e as pessoas fazem os seus comentários e a Comissão sintetiza o que foi 157 

consenso ou não e propõe para a Plenária o que não foi consenso. Assim, só estes pontos 158 

seriam discutidos e a aprovação seria rápida. O Presidente perguntou se todos 159 

concordavam com esta proposta e a resposta foi positiva por unanimidade. O Colaborador 160 

Ricardo finalizou dizendo que a sugestão do Professor Paulo Henrique foi ótima, pois 161 

facilitará o trabalho e ainda corroborará com o rito a que a Déborah se referiu sobre a 162 

Comissão ser responsável por determinada matéria. Encaminhamentos: 1) Pauta para a 163 

reunião do dia 09 de abril: a) apresentação do Colaborador Roberto; e, b) discussão das 164 

Minutas das Leis da Bolsa Atleta e do Programa Compete Brasília; 2) Secretária Executiva 165 

encaminhar até 20 de março os documentos por meio eletrônico; 3) Conselheiros 166 

encaminharem suas contribuições sobre as minutas da Bolsa Atleta e do Compete Brasília 167 

por meio eletrônico até o dia 31 de março; 4) Reunião da Comissão de Legislação e Normas 168 

para análise das contribuições – dia 02 de abril às 8h; 5) Conselheiros encaminharem suas 169 

contribuições sobre Sistema Desportivo do Distrito Federal por meio eletrônico até o dia 22 170 

de abril. O Presidente comentou que estas foram as questões trazidas pela CLN e 171 

questionou sobre a apresentação das demais Comissões. O Conselheiro José Antônio 172 

ponderou que os outros itens de pauta já foram discutidos neste momento. A Secretária 173 

Executiva aproveitou a oportunidade para mais uma vez comentar sobre a importância de se 174 

ter claro os procedimentos e os ritos. As questões trazidas estariam dentro do relato da 175 

Comissão ou seriam de fato um item de pauta. O Conselheiro José Antônio disse que 176 

apesar de haver Regimento e nele estar previsto alguns procedimentos seria importante 177 

encaminhar esta discussão para uma Comissão e esta elaborar estes procedimentos 178 

internos. O Colaborador Ademar sugeriu que a Secretária Executiva elaborasse uma lista e 179 

trouxesse para discussão em Plenária. Sugestão acatada por todos. Comissão de 180 
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Programas e Projetos - CPP: O Coordenador comentou ficar perdido algumas vezes pelo 181 

trâmite das informações não ser muito claro e solicitou à Déborah que encaminhasse para 182 

ele os relatos de todas as Comissões, não somente o da sua. Disse que esta situação 183 

facilitou o entendimento do que acontece no Conselho. Trouxe também que a participação 184 

dos Conselheiros na reunião está muito baixa e isto dificulta o momento das decisões. Disse 185 

que o Conselheiro Antônio tem contribuindo bastante com a visão que tem de planejamento 186 

e gestão pública trazida pela universidade. A Comissão irá elaborar um relatório próprio 187 

juntamente com o material disponibilizado pela SESP sobre cada Programa e Projeto da 188 

Secretaria e solicitou aos Conselheiros que fizeram parte da Comissão que encaminhassem 189 

suas anotações e informou que quando tudo estivesse pronto encaminharia para todos os 190 

Conselheiros. Para finalizar disse que por questões pessoais ainda não conseguiu entrar em 191 

contato com a Flávia da Assessoria de Comunicação. A Secretária Executiva informou que o 192 

Conselheiro Paulo passou o restante dos Kits e ainda não os repassou à Comissão, pois 193 

está organizando os arquivos e lembrou a todos os Conselheiros o pedido feito à Secretaria 194 

Executiva de só encaminhar por meio eletrônico os assuntos relativos à Plenária e ao Grupo 195 

de Trabalho ou à sua Comissão específica.  O Conselheiro Paulo Henrique aproveitou o 196 

assunto para dizer que é muito chato ter a caixa cheia de mensagens “Ok”, “Confirmo 197 

presença”. Estas mensagens só deveriam ser respondidas à Déborah. O Presidente 198 

concordou com o pleito. A Secretária Executiva lembrou que já fez esta solicitação por e-199 

mail e lembrou a todos que seu telefone funcional não recebe ou envia mensagens. Deste 200 

modo, o contato pode ser feito por meio eletrônico ou ligação direta. O Colaborador Ricardo 201 

perguntou o que compõe o kit. O Coordenador respondeu que são o conjunto de 202 

informações recebidas de cada Programa ou Projeto da SESP. A Secretária Executiva 203 

lembrou que o processo começou quando a Comissão ainda era GT, na época do Eber e 204 

que o Conselheiro Paulo deu continuidade às solicitações do Conselho. A intenção era ter 205 

material para o diagnóstico e consequente elaboração do Programa de Apoio ao Esporte. 206 

Comissão de Orçamento e Finanças – COF: o Colaborador informou que a Comissão tem 207 

tido problema com frequência e participação e que na reunião do dia 26 de março se 208 

decidirá o que fazer sobre o levantamento do orçamento de 2013 e 2014. Comissão de 209 

Política do Esporte - CPE: A Relatora disse que o Coordenador da Comissão é o 210 

Conselheiro Paulo. Disse que iria tratar de três tópicos: 1) o questionário de 211 

acompanhamento dos Programas e Projetos da SESP que está sendo analisado pela SESP 212 

para sua implantação – enfatizou a importância do questionário e que o mesmo facilitaria e 213 

agilizaria o acesso aos dados de cada Programa ou Projeto; 2) o concurso de profissionais 214 

da área de Educação Física para a SESP – importante dar continuidade ao movimento de 215 

ampliar o quadro de servidores da SESP; 3) maior participação dos Conselheiros nas 216 

reuniões. Aproveitou para fazer o relato do GT do PAE e disse que neste momento estão 217 

estudando Leis, adquirindo mais conhecimento do que já existe. Ela comentou da 218 

importância dos estudos e de se chegar ao Sistema Desportivo do Distrito Federal. O 219 

Colaborador Ricardo comentou novamente que a construção deste Sistema precisa ser 220 

mais ampla, pois já aconteceram três Conferências Nacionais e o tema continua sendo 221 

discutido. V – Conhecimento da proposta de Lei Complementar para a Bolsa Atleta do 222 

DF e da minuta do Projeto de Lei para transformar o Programa Compete Brasília em 223 

Lei. (15´); Assunto já discutido no relato da Comissão de Legislação e Normas. VI – 224 

Apresentação de proposta de criação de Projeto de Lei sobre o Sistema Desportivo do 225 
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DF – SDDF. (5´); Assunto já discutido no relato da Comissão de Legislação e Normas. VII - 226 

Planejamento da Audiência Pública na Câmara Legislativa (10’). A Secretária Executiva 227 

sugeriu que o assunto viesse para a pauta, pois o Conselheiro Célio sempre comentou que 228 

marcar a audiência é fácil, mas é preciso mobilizar o segmento esportivo. Assim, teria que 229 

se decidir todo o procedimento e o melhor período. O Conselheiro José Antônio disse que a 230 

Comissão está em fase de conclusão da apresentação do Conselho que poderá ser usada 231 

na Câmara, para as Administrações Regionais ou qualquer outro local. De fato, marcar a 232 

audiência é fácil, mas é preciso preparar o conteúdo, falar o que, reivindicar o que. O 233 

Presidente disse que é possível marcar para maio, mas é preciso decidir o que fazer. O 234 

Colaborador Ademar comentou que existe a Comissão Geral e ela é feita para discutir 235 

temas para a sociedade civil. Ponderou que este procedimento poderia ser melhor que o da 236 

Audiência Pública e sugeriu que seria importante formar uma Comissão do CONEF para ir 237 

de Gabinete em Gabinete para fazer o corpo a corpo. O Colaborador Ricardo ponderou que 238 

seria melhor apresentar numa Comissão menor – a do Esporte, depois na Comissão Geral e 239 

não solicitar uma Audiência Pública, pois a mobilização precisa ser muito bem feita. O 240 

Colaborador Ademar afirmou que realmente ir à Comissão do Esporte, junto ao Deputado 241 

Garla, seria o suficiente para apresentar o CONEF, mas seria preciso saber o melhor dia e 242 

que fosse numa sessão cheia. O Colaborador Ricardo falou que seria importante o 243 

Deputado Garla dar o tom da conversa, isto é, eu conheço o CONEF e eu vendo o Conselho 244 

e ele participaria da decisão do melhor momento e do melhor espaço para o CONEF ser 245 

apresentado. O Colaborador Ademar reafirmou que o espaço ideal seria a Comissão Geral, 246 

mas concorda plenamente que seria na Comissão do Esporte que o Conselho teria maior 247 

visibilidade. O Conselheiro Paulo Henrique disse que seria importante preparar o que fazer, 248 

a estratégia a utilizar e, então, marcar reunião na Câmara. O Presidente encaminhou da 249 

seguinte forma: na reunião de abril traria a data para a reunião na Comissão do Esporte em 250 

maio e o CONEF teria este prazo para se preparar para o evento. A Secretária Executiva 251 

questionou a cargo de qual Comissão ficaria esta preparação. A Conselheira Carmem 252 

sugeriu que um membro de cada Comissão, o Coordenador, tivesse nessa equipe para falar 253 

da sua Comissão. O Colaborador Ademar sugeriu que o Conselheiro Paulo Henrique 254 

assumisse esta função, pois seria mais fácil pela experiência didática planejar uma 255 

apresentação e nesta apresentação se abriria um espaço para a sugestão da Conselheira 256 

Carmem. Diante disto seria preciso saber quanto tempo se teria disponível nesta 257 

participação na Comissão do Esporte. O Conselheiro Paulo Henrique concordou em 258 

colaborar na elaboração da estratégia, mas será preciso falar sobre o CONEF de um modo 259 

geral e depois sobre cada Comissão. O Colaborador Ricardo disse que é preciso estar 260 

atento à forma e ao conteúdo. O conteúdo deveria ter uma apresentação geral, o que o 261 

CONEF faz e como faz e depois a atuação de que cada Comissão e para finalizar sua 262 

composição. O Presidente concluiu dizendo que na reunião do dia 09 de abril trará a data e 263 

serão discutidos os procedimentos finais para a reunião. VIII - Informes: 1) 264 

Acompanhamento do Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte (5’). A Secretária Executiva 265 

informou que o processo está em análise e até o fim de semana deve ser reencaminhado 266 

para a Assessoria Jurídica. O Presidente pediu para a Secretária Executiva lembrá-lo de 267 

ligar para o Secretário da Fazenda e solicitar apoio no andamento deste processo. O 268 

Colaborador Ademar sugeriu que o Secretário marcasse reunião, pois presencialmente o 269 

Secretário de Fazenda levantaria dados sobre o processo e se este estiver emperrado seria 270 
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o momento de fazê-lo andar. O Presidente respondeu que neste momento não tinha agenda 271 

para ir ao Gabinete do Secretário da Fazenda. 2) Apresentação de documento elaborado 272 

pelo Presidente da AFDDF com objetivo de orientar as entidades de administração e 273 

prática esportiva para adequação de seus estatutos segundo a Lei Pelé, sua 274 

regulamentação e a Lei 12.868 de 2013. (5’). O Conselheiro José Antônio informou que em 275 

15 de outubro de 2013 foi promulgada alteração no artigo 18A da Lei Pelé que entrará em 276 

vigor dia 15 de abril de 2014, isto é, os Estatutos das entidades que fazem parte do Sistema 277 

Nacional do Desporto precisam se adequar a diversos itens, dentre eles, mandato de quatro 278 

anos e uma única recondução, participação dos atletas para continuar recebendo recursos 279 

públicos e permanecer sem pagar imposto de renda. Quem não se adequar não poderá 280 

solicitar recursos para o Compete Brasília, para o Fundo de Apoio ao Esporte e até mesmo 281 

as Ligas para o Programa Boleiros. Assim, noticiou que a sua pessoa elaborou orientações 282 

para as Associações/Federações e está oferecendo gratuitamente ao CONEF para que este 283 

encaminhe à Comissão de Legislação e Normas e a transforme em Resolução. O 284 

Presidente sugeriu que se marcasse no dia 31 de março, no auditório do Edifício Nazir I, 285 

reunião com as Associações/Federações para passar as orientações. O Colaborador 286 

Ademar sugeriu que estas informações já constassem no site da Secretaria e não esperasse 287 

o encontro no dia 31 de março; deveria se fazer um informativo e neste informativo convidar 288 

para a reunião e as pessoas da SUEL também entregariam aos que a procurarem estas 289 

informações. O Conselheiro Célio comentou que é um assunto delicado pelo prazo ser 290 

exíguo e quantas ações a mais se puderem realizar será melhor. Assim, seriam todas ações 291 

complementares. A Conselheira Valéria informou que a PARAESPORTE realizou reunião e 292 

já informou a todas as Associações de pessoas com deficiência da necessidade de alterar 293 

seus Estatutos. O Presidente perguntou concretamente ao Conselheiro José Antônio, 294 

Presidente das Federações, o que havia feito para informar às suas afiliadas. O Conselheiro 295 

José Antônio disse que não fez nada aguardando esta reunião, na medida em que é da 296 

finalidade e da competência do CONEF prestar consultoria sobre assuntos legislativos. 297 

Ressaltou que esta situação daria visibilidade e força ao CONEF na forma de Resolução ou 298 

Manual de Orientação. A Secretária Executiva retomou o assunto dos procedimentos 299 

dizendo que se é para sair uma deliberação do CONEF existem duas possibilidades. A 300 

primeira, os Conselheiros em Plenária dão poder à Comissão para elaborar o documento e 301 

encaminhar à SESP e a segunda fazer como foi decidido nos outros dispositivos legais – 302 

encaminha documento, dá prazo para contribuição dos Conselheiros e a Comissão analisa. 303 

A Conselheira Cristina disse que o rito precisa ser o mesmo, mesmo com a pressa ou não é 304 

preciso seguir as regras. Assim, encaminha-se por e-mail, se contribui por meio eletrônico 305 

num prazo estipulado e se analisa na Comissão e depois em Plenária. Caso isto não 306 

aconteça poderá se passar coisas desconhecidas e a situação ficará muito complicada. O 307 

Conselheiro José Antônio concordou com a posição apresentada e disse que é em Plenária 308 

que se decidem as coisas, mas sua experiência diz que é preciso centralizar as atividades, 309 

pois reunião com muitas pessoas não funciona. São poucas pessoas que tomam para a si a 310 

responsabilidade e que acabam decidindo as questões. O Presidente comentou que ele fará 311 

a reunião dia 31 para a SESP informar às entidades da necessidade das adequações dos 312 

Estatutos e caso tenha o documento do CONEF este será disponibilizado aos participantes. 313 

Acredita que para isto será necessário fazer um esforço, pois o prazo é muito curto. O 314 

Presidente questionou a todos se seria válida a apresentação deste Manual pelo CONEF. A 315 
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Conselheira Cristina disse que seria difícil responder, pois não conhecia o teor do 316 

documento. O Conselheiro Alex disse que seria positivo para dar visibilidade ao CONEF. O 317 

Presidente reiterou a pergunta e foi decidido que seria válido elaborar o Manual nem que 318 

para isto fosse realizada uma reunião extraordinária. A Secretária Executiva resumiu o 319 

encaminhamento: 1) Secretária Executiva encaminhar até 20 de março o documento por 320 

meio eletrônico; 2) Conselheiros encaminharem suas contribuições sobre o Manual de 321 

Orientação às entidades esportivas para adequação do Estatuto à Lei Pelé e suas 322 

alterações até o dia 25 de março; 3) Reunião Extraordinária da Comissão de Legislação e 323 

Normas para análise das contribuições – dia 28 de março, às 10h; 4) Nesta reunião, a 324 

Comissão terá a responsabilidade de analisar todas as contribuições recebidas e elaborar a 325 

versão final do referido documento e encaminhá-la à SESP em tempo hábil para a reunião 326 

do dia 31 de março. 5) Caberá a SESP a organização da reunião. 3) Promulgação Lei nº 327 

5.320, de 06 de março de 2014, referente ao Esporte Radical – Deputado Aylton Gomes 328 

(5’). A Secretária Executiva relembrou que na última Plenária foi pedida à SESP dilação do 329 

prazo para análise pelo Conselho, fato feito a tempo – mostrou o documento; A SESP 330 

solicitou à Câmara, fato feito a tempo - mostrou o documento; até esta data não há 331 

recebimento de resposta ao Ofício da SESP e a Lei foi promulgada no dia 06 de março com 332 

mesmo teor encaminhado para análise. Assim, indagou ao Pleno qual a posição que será 333 

adotada junto a SESP e a Câmara. Explicou também que há um artigo analisado pelo 334 

Colaborador Ademar que é um tanto capcioso na medida em que foi escrito junto, fica claro 335 

que não haverá necessidade de regulamentação pelo Executivo após os 90 dias de 336 

promulgação. A Conselheira Cristina disse ser contra a Lei e alguns Conselheiros 337 

manifestaram apoio à sua posição. O Conselheiro José Antônio afirmou que o CONEF 338 

precisa ser ouvido e não foi. Deste modo, é preciso se manifestar. O Colaborador Ademar 339 

sugeriu, por conhecer bem os ritos da Câmara, que o Conselho se manifeste para a 340 

Presidência da Câmara, a CCJ e Secretaria Institucional de Governo solicitando que 341 

doravante processo que trate de natureza esportiva antes de ir para a CCJ passe pelo 342 

CONEF. O Presidente perguntou quem poderia elaborar o texto e foi sugerido que fosse o 343 

Colaborador Ademar com a colaboração do Conselheiro José Antônio. O Presidente disse 344 

que assina a carta desde que esteja datada de 31 de março, período que ainda estará à 345 

frente da SESP. Aproveitou a oportunidade e solicitou ajuda aos Conselheiros para criar um 346 

mecanismo que antes de qualquer instituição, pública ou privada, criar uma corrida de rua 347 

ela fosse autorizada pela SESP. A Conselheira Carmem disse que existe uma Lei federal e 348 

se poderia exigir junto à liberação do Alvará de Funcionamento que a SESP autorizasse ou 349 

exigisse outras demandas. O Conselheiro Paulo Henrique disse que é simples, basta 350 

vincular as exigências que já existem para que se tenha ciência e autorização da SESP. 351 

Provavelmente seria por meio de um Decreto. O Presidente solicitou à Comissão de 352 

Legislação e Normas subsidio para criar uma Lei e que esta seja não só para as corridas, 353 

mas que para a realização de qualquer evento esportivo se tivesse uma autorização prévia 354 

da SESP. O Conselheiro Sandro lembrou que é preciso verificar como ficariam as Gerências 355 

de Esporte das Administrações Regionais na medida em que não são subordinadas à 356 

SESP. O Presidente comentou que esta proposta poderia iniciar uma discussão mais ampla 357 

sobre a alocação dos espaços esportivos do Distrito Federal ser de responsabilidade da 358 

SESP e não das Administrações ou de outras Secretarias de Estado. O Conselheiro 359 

Létisson voltou ao assunto anterior e disse que é preciso o CONEF publicizar sua 360 
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manifestação sobre a Lei do Esporte Radical. O Presidente reiterou que se fizesse a Carta e 361 

que ele encaminharia e publicizaria a opinião do CONEF. 4) Acompanhamento da 362 

aplicação do Questionário Atletas pelo Brasil (5’). A Secretária Executiva informou que o 363 

questionário ainda não seguiu para as Administrações Regionais e quando tiver novas 364 

posições passará ao colegiado. 5) Outros: entrega dos crachás – os Conselheiros 365 

receberam seus crachás e assinaram um Termo de Recebimento. O Presidente informou ao 366 

Conselheiro José Antônio que ele teria cinco minutos para fazer os seus informes e a 367 

reunião ser encerrada no horário acordado: a) convite para participar de uma palestra na 368 

OAB, na data de hoje, às 19h, sobre Seguros e Previdência Privada para os Atletas; b) 369 

como Conselheiro e Vice Presidente, o Conselheiro José Antônio leu a Moção de Apoio ao 370 

Secretário de Estado de Esporte e Presidente do CONEF e solicitou aprovação em Plenária 371 

do teor da mesma. O colegiado aprovou a Moção por unanimidade. O Conselheiro deverá 372 

encaminhar o teor do documento à Secretária Executiva para esta providenciar o 373 

encaminhamento do Ato. Para finalizar, o Presidente informou que estará concorrendo às 374 

eleições no Distrito Federal, deixará o cargo de Secretário e o atual adjunto, Célio René 375 

retornará a assumir a pasta e disse que foi uma honra trabalhar com todos. Avaliou que 376 

ainda há muito que se fazer, mas que foi dado um pontapé inicial e quem sabe num futuro 377 

próximo estará de volta. Relembrou que algumas ações foram alcançadas, como a Bolsa 378 

Atleta das pessoas com deficiência. Reafirmou que abraçou a causa do Esporte e que 379 

estará, se Deus quiser, militando na Câmara no ano que vem nesta causa. IX - 380 

Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de 381 

todos e declarou encerrada a reunião às doze horas e dez minutos, na qual eu, Déborah 382 

Igreja do Prado, na qualidade de Secretária Executiva do CONEF/DF, lavrei a presente ata, 383 

lida e achada conforme, segue assinada pelo Presidente do CONEF-DF e por mim. Vale 384 

informar que esta Ata não será assinada pelo Presidente Julio Cesar Ribeiro, pois o mesmo 385 

foi exonerado conforme Decreto de 03 de abril de 2014, publicado no Diário Oficial do 386 

Distrito Federal nº 68, de 04 de abril de 2014, data anterior à aprovação desta Ata, dia 11 de 387 

abril de 2014. 388 
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