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Ao nono dia do mês de abril de dois mil e quatorze, às dez horas e cinco minutos, na Sala 4 

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

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

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

presença dos seguintes Conselheiros: Célio René Trindade Vieira (Presidente do CONEF), 8 

Juarez Oliveira Sampaio (Secretaria de Estado de Educação), Tânia Teixeira Neto 9 

(Secretaria de Estado de Educação), Carlos César Soares (Secretaria de Estado de 10 

Planejamento e Orçamento), Paulo Henrique Azevêdo (Notório Saber Esportivo), Sandro 11 

Eric da Silva Melo Monteiro (Administração Regional), José Antônio Soares Silva 12 

(Federação Esportiva do Distrito Federal), Antônio Abdias Capelo Barroso Silva (Atletas do 13 

Distrito Federal), Letisson Samarone Pereira (Esporte para Pessoas com Deficiência), 14 

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

(Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal), Alex Charles Rocha (Conselho 16 

Regional de Educação Física do Distrito Federal) e Déborah Igreja do Prado, Secretária 17 

Executiva do CONEF/DF. Também estiveram presentes os seguintes convidados: Ricardo 18 

Vidal (Instituto Joaquim Cruz) e Roberto Correia (Instituto de Desenvolvimento do Esporte). 19 

O Presidente leu a pauta e solicitou sua aprovação: I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa 20 

das ausências; III - Leitura e Aprovação da Ata da 16ª Reunião Ordinária do CONEF/DF (5’); 21 

IV – Posse dos Conselheiros representantes da Secretaria de Estado de Educação (5’); V – 22 

Palestra: Gestão Pública por objetivos estratégicos - Apresentação do Colaborador 23 

Professor Roberto Correia (40’); VI – Planejamento da Reunião na Comissão do Esporte - 24 

Câmara Legislativa (10’); VII - Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos 25 

Coordenadores (5’ por Comissão); VIII – Informes: a) Acompanhamento do Projeto de Lei de 26 

Incentivo ao Esporte (5’); b) Carta resposta à Câmara Legislativa - Promulgação da Lei nº 27 

5.320, de 06 de março de 2014, referente ao Esporte Radical – Deputado Aylton Gomes (5’); 28 

c) Processo do CONFAE – Termo de Cooperação Técnica entre as Secretarias de Estado 29 

de Educação e de Esporte (5’); d) outros; IX – Encerramento. Foi conferido o quórum para 30 

abertura da Reunião e havia seis Conselheiros Titulares presentes, número suficiente para a 31 

abertura da Reunião. I - Aprovação da Pauta.  A Conselheira Valéria solicitou inclusão de 32 

informe sobre a licitação de cadeira de rodas esportivas que está sendo realizada pela 33 

Gerência de Órtese e Prótese/Secretaria de Saúde. A futura Conselheira Tânia solicitou que 34 

fosse invertida a pauta para aguardar o futuro Conselheiro Juarez e se fazer uma posse 35 

única. O Conselheiro Letisson solicitou, a pedido da Comissão de Política do Esporte, que 36 

fosse dado mais prazo para análise das Leis da Bolsa Atleta e do Compete Brasília. Todas 37 

as propostas foram acatadas e a discussão sugerida pelo Conselheiro Letisson acontecerá 38 

no momento da Apresentação dos trabalhos das Comissões. II - Justificativa das 39 

ausências. A Secretaria Executiva justificou ausência da Conselheira Emanuela Marques 40 

Ferreira do Carmo (Segmento Esportivo Universitário) e do Colaborador César Lima (Ordem 41 

dos Advogados do Brasil). III - Leitura e Aprovação da Ata da 16ª Reunião Ordinária do 42 

CONEF/DF (5’). A Secretária Executiva informou que encaminhou previamente a Ata por e-43 

mail aos Conselheiros e que não recebeu por meio eletrônico solicitação de alteração. Por 44 

nenhum presente sugerir modificações, a Ata foi considerada lida e aprovada na íntegra e 45 
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por unanimidade. Foi explicado o rito do procedimento para aprovação da Ata para os novos 46 

Conselheiros. IV – Palestra: Gestão Pública por objetivos estratégicos - Apresentação 47 

do Colaborador Professor Roberto Correia (40’). Antes de iniciar a palestra o Presidente 48 

agradeceu ao Professor Roberto a sua participação no Conselho e o apresentou dizendo 49 

que ele havia sido um dos grandes articuladores da Olímpiada Militar no Brasil, dentre 50 

outras experiências que tem em seu curriculum. O Presidente comentou também que este 51 

tipo de ação colabora para amadurecer o CONEF, visto ser um Conselho novo, estar 52 

finalizando sua fase de implantação e agora estar mais preparado para contribuir na Política 53 

Pública. O Palestrante agradeceu o convite e disse estar honrado de poder participar deste 54 

processo no CONEF. Explicou que não será uma palestra e sim um bate papo, pois estão 55 

presentes muitas pessoas que tem bastante experiência na Gestão Pública do Esporte. 56 

Pediu que todos ficassem à vontade para fazer interferências durante sua apresentação. O 57 

Palestrante disponibilizou o material apresentado à Secretaria Executiva para que 58 

encaminhasse a todos os Conselheiros. O Conselheiro José Antônio sugeriu que fosse feita 59 

uma Moção de Elogio ao Professor Roberto pela brilhante palestra proferida, fato aceito por 60 

todos os presentes. Ao final da palestra, o Presidente agradeceu e disse que a 61 

apresentação foi importante para consolidar os conceitos e estes serem a base para a 62 

elaboração de uma Política Pública bem fundamentada. O Presidente salientou que estes 63 

momentos é que propiciam saltos qualitativos nos trabalhos realizados. Exemplificou que o 64 

Programa elaborado na sua gestão em 2011 com certeza hoje não seria o mesmo, visto que 65 

a experiência aliada ao embasamento teórico proporcionaria outro enfoque no planejamento 66 

da Política do Esporte no Distrito Federal. V – Posse dos Conselheiros representantes da 67 

Secretaria de Estado de Educação (5’). Foram empossados os novos Conselheiros 68 

representantes da Secretaria de Estado de Educação, Juarez Oliveira Sampaio e Tânia 69 

Teixeira Neto, membros titular e suplente, respectivamente. O Presidente salientou a 70 

importância da participação do segmento da Educação na discussão do esporte. VI – 71 

Planejamento da Reunião na Comissão do Esporte - Câmara Legislativa (10’). O 72 

Presidente retomou a importância do tema de apresentação e divulgação do Conselho em 73 

diferentes contextos e um deles que já vem sendo tratado desde o ano anterior é a 74 

aproximação com a Câmara Legislativa. É preciso dar continuidade à primeira visita e foi 75 

feita a proposta de se fazer a visita na Frente Parlamentar do Esporte na primeira quinzena 76 

de maio. O Conselheiro José Antônio propôs que desta vez a visita fosse feita com a 77 

presença de todos os Conselheiros e que se levasse a apresentação prévia que ficou a 78 

cargo de ser elaborada pelo Conselheiro Paulo Henrique. A Secretaria Executiva sugeriu 79 

que a data da visita seja na semana de 19 a 23 para ainda na Plenária do dia 14 de maio 80 

poder ser realizado os ajustes finais. Proposta acatada por todos os presentes. O 81 

Conselheiro Sandro relembrou a todos que a Câmara só está funcionando as terças-feiras 82 

com todos os Deputados. Deste modo, a tentativa para marcar o encontro seria para o dia 83 

20 de maio. VII - Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos Coordenadores (5’ 84 

por Comissão). A Secretaria Executiva relembrou o horário adiantando da reunião e a 85 

tentativa de ser objetivo nos seus relatos. A Conselheira Cristina sugeriu que as Comissões 86 

que tivessem algo a falar se manifestassem. O Presidente questionou os Coordenadores e o 87 

Coordenador da Comissão de Orçamento e Finanças – COF disse não ter nada de novo 88 

para acrescentar. Em seguida o Coordenador da Comissão de Programas e Projetos- CPP 89 

pediu a palavra para fazer valer o que está escrito no Regimento Interno do Conselho no 90 
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que se refere às ausências sem justificativa dos membros das Comissões. Ele sugeriu que 91 

fosse encaminhada correspondência solicitando alteração dos Conselheiros em virtude das 92 

faltas injustificadas. O Conselheiro Letisson, da Comissão de Política do Esporte - CPE, 93 

pediu para que não seja feita a discussão de duas Leis por dia como proposto 94 

anteriormente. Ele comentou que acredita ser importante discussão e não somente a 95 

contribuição ser encaminhada por e-mail. O Presidente relembrou que hoje temos 96 

Regimento e as Comissões já tem suas atribuições e que colocar todas as discussões em 97 

Plenária pode ser delicado, visto que os temas tem gerado mais debates e as reuniões não 98 

conseguem encerrar no horário estipulado. Além disto, disse que a tendência do Conselho é 99 

se fortalecer e talvez seja necessário priorizar as ações e enfrentar as prioridades 100 

paulatinamente, como que concentrando esforços em temática única.  Ele salientou que 101 

alguns temas requererão discussão mais prolongada e realmente a colocação de tantos 102 

temas para a Plenária não deverá ser produtivo. Ele ponderou que os debates deveriam 103 

acontecer no âmbito das Comissões com o objetivo até de fortalecê-las e a Plenária ser 104 

direcionada para a discussão final, visto que os detalhes poderiam delongar as reuniões o 105 

Conselho acabar não conseguindo concluir nenhuma ação. O Conselheiro Letisson 106 

ponderou que se tivesse sido mantida a proposta da reunião anterior, na reunião desta data 107 

seriam discutidos dois temas: a Lei da Bolsa Atleta e do Compete Brasília; discussão que 108 

acabaria sendo feita a toque de caixa para se cumprir o protocolo e esta dinâmica também 109 

não é positiva. O Presidente concordou com a sugestão do Conselheiro Letisson. A 110 

Secretaria Executiva relembrou a todos que na última reunião havia trazido esta questão, 111 

mas o colegiado optou por trazer os dois temas numa mesma reunião. Ela comentou que a 112 

Comissão de Legislação e Normas já fez duas reuniões para elaborar minuta da Lei da 113 

Bolsa Atleta e o assunto ainda não se esgotou. Sugeriu que pudesse vir para a Plenária 114 

somente os pontos polêmicos não vencidos nos debates das Comissões e que o material 115 

final seja encaminhado previamente aos Conselheiros para agilizar as discussões. O 116 

Presidente ressaltou que as discussões da Comissão de Legislação e Normas tem sido 117 

conduzidas com reuniões abertas e diante da expectativa de receber propostas dos 118 

Conselheiros, fato que não sempre acontece. A Secretaria Executiva informou que a SESP 119 

disponibilizou em técnico para participar das discussões da Comissão na elaboração deste 120 

documento e a participação do servidor foi bastante relevante para uma melhor 121 

fundamentação e conhecimento da realidade vivida na realização da atividade. O 122 

Conselheiro Juarez reafirmou que o material que vem sendo discutido em uma Comissão 123 

deveria ser socializado por e-mail para todos os Conselheiros e as contribuições poderiam 124 

ser mais pontuais. A Secretaria Executiva retomou a palavra questionando aos Conselheiros 125 

se queriam que avisasse das reuniões das Comissões, o tema que estava sendo discutido e 126 

o material que havia sido produzido até aquele momento. A proposta foi colocada em 127 

discussão pelo Presidente e aprovada por todos os presentes. O Coordenador da Comissão 128 

de Legislação e Normas- CLN informou que a Comissão ainda está discutindo a Lei da 129 

Bolsa Atleta e ainda precisará de mais tempo para poder iniciar a discussão da Lei do 130 

Compete Brasília e mais ainda para a do Sistema Desportivo e mais tempo ainda para o 131 

Programa de Apoio ao Esporte. Deste modo, reiterou que a participação de todos os 132 

segmentos é fundamental para o enriquecimento das discussões e a elaboração de um 133 

documento com mais fundamento. Sugeriu que se trabalhasse num assunto comum para se 134 

ter uma produção, que os Coordenadores das Comissões se reunissem pelo menos uma 135 
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vez por mês. Ele informou que chegaram a um terço da elaboração da minuta da Lei da 136 

Bolsa Atleta e que precisam da contribuição de todos. Salientou que no próprio Regimento 137 

diz que é preciso ter comprometimento e que concorda com o pedido do Conselheiro Alex 138 

para ser notificado o segmento que tem as faltas injustificadas. A Secretaria Executiva 139 

relatou ter ficado sem graça ao cumprir o previsto no Regimento e ligar para um Conselheiro 140 

faltoso e na reunião seguinte ele foi o único a comparecer. O Presidente retomou a palavra 141 

e sugeriu que de acordo com os relatos feitos seria válido priorizar as ações e unir esforços 142 

para vencer as ações elencadas. Acredita que a proposta de se ter uma reunião entre 143 

Presidência e Coordenadores da Comissão é interessante para se resolver aquela ação e 144 

aproveitar o potencial de cada um ou se faz uma escala de prioridades, pois se pode correr 145 

o risco de fazer várias ações e não concluir nenhuma. O Presidente fez o encaminhamento 146 

de se fazer uma reunião da Presidência e dos Coordenadores das Comissões para elaborar 147 

estratégia de atuação emergencial já para ser agendada na semana seguinte. O 148 

Conselheiro César disse que essa reunião com os Coordenadores é válida, pois se poderia 149 

traçar o caminho, a estratégia para vencer as demandas. Ele complementou dizendo ser 150 

importante comunicar aos Conselheiros faltosos e fazer cumprir o previsto no Regimento. O 151 

Presidente retomou a palavra e propôs os seguintes encaminhamentos: 1) notificar os 152 

Conselheiros faltosos; e, 2) marcar reunião no dia 16 de abril, às 9h, na sala de reunião do 153 

Gabinete da SESP, entre Presidência e os Coordenadores das Comissões com o objetivo 154 

de elencar as prioridades das ações para se unir os esforços para a conclusão das mesmas.  155 

A Secretaria Executiva se comprometeu a atualizar as prioridades elencadas pelas 156 

Comissões e este ser o ponto de partida da reunião. VIII – Informes: a) Acompanhamento 157 

do Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte (5’). O Presidente informou que o processo 158 

está no Gabinete do Secretário da Fazenda e a SESP aguarda seu encaminhamento para 159 

saber o parecer, mesmo tendo ciência de que por ser ano eleitoral algumas peculiaridades 160 

serão exigidas em virtude das Leis de Responsabilidade Fiscal e Eleitoral. b) Carta 161 

resposta à Câmara Legislativa - Promulgação da Lei nº 5.320, de 06 de março de 2014, 162 

referente ao Esporte Radical – Deputado Aylton Gomes (5’). A Secretária Executiva 163 

informou que ainda não recebeu a carta do Colaborador Ademar e assim que a receber 164 

encaminhará aos Conselheiros para que se pronunciem e o Presidente possa assinar e ser 165 

enviada à Câmara. c) Processo do CONFAE – Termo de Cooperação Técnica 166 

Secretarias de Estado de Educação e de Esporte (5’). O Presidente informou que a 167 

SESP tem um Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Educação e de Esporte 168 

e o Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte – CONFAE, em última 169 

reunião, pediu que o repasse financeiro fosse desvinculado do Termo de Cooperação. 170 

Como o convênio está vigente seria preciso fazer um Termo Aditivo excluindo isto ou refazer 171 

o convênio, fatos complicados neste momento. O Conselheiro Juarez informou que teve 172 

acesso ao Relatório já elaborado pelo Geraldo e diante do estudo do Termo percebeu que a 173 

contra partida da SESP não deveria ser o repasse financeiro, pois este repasse é previsto 174 

por Lei. O Presidente explicou que isto está correto, mas se faz necessário resolver esta 175 

questão. Ele propôs consultar a Assessoria Jurídica da SESP e verificar a possibilidade de 176 

encaminhar ao Secretário de Educação um Termo Aditivo para sanar esta pendência. O 177 

Conselheiro Juarez explicou que os Jogos Escolares são caros e que os recursos para ele 178 

não saem somente da fonte 125 e que cabe à Secretária de Educação custear o montante 179 

total para executar os Jogos Escolares do Distrito Federal. O Conselheiro José Antônio 180 
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disse ser fundamental e legal que o CONEF seja ouvido e se manifeste nos atos realizados 181 

pelo CONFAE. d) outros. A Conselheira Valéria informou que estava na Secretaria de 182 

Saúde para resolver um problema pessoal e acabou sendo convidada a participar de uma 183 

reunião na Gerência de Órtese e Prótese que se trata do fornecimento de 340 cadeiras 184 

esportivas. A preocupação é que o processo de licitação já está em andamento e o Sistema 185 

Único de Saúde – SUS só reconhece três modalidades esportivas tênis de quadra, atletismo 186 

e basquete. Então, o problema é que ainda existem mais cinco modalidades que não serão 187 

contempladas para badminton, tiro com arco, rúgbi, tênis de mesa e handbike que não 188 

foram previstas no processo e os servidores da Secretaria de Saúde não souberam informar 189 

como legalizar esta inclusão. Informou que no processo anterior as cadeiras para estas 190 

cinco modalidades saíram como cadeiras de basquete e isto não pode acontecer mais. 191 

Esclareceu que o último processo teve problema na prestação de contas em relação a esta 192 

situação. Relatou que trouxe o assunto ao CONEF por considera-lo grave, para ver como 193 

poderiam chegar ao SUS para que ele ampliasse o reconhecimento do equipamento para 194 

outras modalidades e por acreditar que a participação na SESP na elaboração do processo 195 

de aquisição destes equipamentos deveria ter acontecido. O Presidente disse que num 196 

primeiro momento o problema parece ser complexo e grave e como a licitação já está em 197 

andamento para a inclusão das outras cadeiras seria preciso refazer o projeto básico e o 198 

processo teria que recomeçar e seria fundamental avaliar se esta é melhor opção ou se não 199 

seria melhor dar continuidade neste processo e lutar para se elaborar outro que 200 

contemplasse as demais modalidades. O encaminhamento dado pelo Presidente foi do 201 

segmento para esportivo marcar uma reunião com a SESP e até mesmo convidar a 202 

responsável pela Gerência da Secretaria de Saúde e todos se inteirarem do assunto para 203 

decidir a melhor condução da situação. O Conselheiro José Antônio sugeriu que a 204 

Conselheira Valéria entrasse em contato com a Conselheira Emanuela, Conselheira do 205 

CONFAE, que trabalha no Conselho de Saúde e que poderia orienta-la. O Secretário 206 

reiterou que dentro de duas semanas a Conselheira Valéria poderia agendar reunião na 207 

SESP após ter realizado contato com a Conselheira Emanuela, buscado todas as respostas 208 

e até mesmo verificado a possibilidade de participação da servidora da Secretaria de Saúde 209 

e assim a SESP poderia ajudar na ação que deverá ser realizada para solucionar a questão. 210 

O Conselheiro trouxe dois informes. O primeiro é que a Ordem dos Advogados do Brasil irá 211 

se manifestar junto à SESP para apoiar a Lei de Incentivo ao Esporte. O segundo é que está 212 

tramitando na Câmara Federal duas propostas de alteração legal, uma da Lei da Pelé e a 213 

outra do Time mania e seria preciso ter uma voz do CONEF lá dentro da Comissão de 214 

Cultura e Esporte, pois é um assunto que interessa todas as modalidades esportivas. A 215 

renúncia fiscal de que trata esta Lei era inicialmente ao futebol e agora querem a sua 216 

expansão para outras modalidades. O Presidente perguntou primeiramente se todos 217 

concordavam com a importância de se ter um representante do Conselho nesta Comissão e 218 

se tem alguém que se candidataria a representa-lo. O Conselheiro José Antônio se ofereceu 219 

para ser o representante do Conselho, proposta acatada pelos presentes. O Presidente que 220 

seria estudado a forma desta indicação. O Conselheiro César sugeriu que fosse 221 

encaminhado Oficio para todos os órgãos do GDF informando da criação e papel do 222 

CONEF. A Secretaria Executiva informou que esta documentação já foi enviada a todos os 223 

órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional. O Conselheiro Sandro confirmou o 224 

recebimento em sua Administração. A Secretaria Executiva relembrou que a pauta 225 
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previamente agendada para a próxima reunião Plenária referente à discussão do Sistema 226 

Desportivo do DF será cancelada em virtude da CLN ter priorizado a elaboração da minuta 227 

da Lei da Bolsa Atleta, em seguida do Compete Brasília e depois do Sistema Desportivo. 228 

Em consequência os prazos para entrega das sugestões deverão ser reagendados à época. 229 

A Conselheira Cristina fez o convite para os Conselheiros participarem do 4º CONCREF nos 230 

dias 23 e 24 de maio que é um Congresso científico do CREF e informou que irá 231 

encaminhar oficialmente este convite. O Conselheiro José Antônio aproveitou a 232 

oportunidade e propôs que ela oferecesse bolsa para as entidades participarem do evento. 233 

A Secretaria Executiva informou que o Manual com as orientações foi concluído, entregue 234 

às Federações em dois momentos distintos e que ela recebeu uma série de ligações 235 

telefônicas referentes aos procedimentos de alterações estatutários e os encaminhou para o 236 

Conselheiro José Antônio. A Conselheira Cristina observou que todos sabem que o Manual 237 

foi elaborado pelo Conselheiro José Antônio, mas na medida em que sai como um 238 

documento do Conselho a informação ao final - documento elaborado e de responsabilidade 239 

profissional do advogado e Conselheiro do CONEF - deveria ser suprimida. Assim, não fica 240 

claro se o documento é do CONEF ou é do Conselheiro. O Conselheiro José Antônio 241 

argumentou que todas as informações contidas no documento são de sua responsabilidade 242 

como advogado e que responderá por elas se houver algum equívoco e afirmou que não foi 243 

sua intenção e que nem poderia advogar em causa própria. A Conselheira Cristina sugeriu 244 

que em uma próxima vez a redação fosse diferente algo como com a colaboração do 245 

advogado, com a supervisão, pois da forma que está escrito é como se o documento fosse 246 

dele e não do Conselho. O Presidente ponderou que a observação é pertinente, pois se o 247 

documento sai em nome do Conselho precisa ser assinado pelo Conselho. O Conselheiro 248 

César disse que todo o documento do Conselho que for para algum público deveria passar 249 

por uma revisão ortográfica, deveria passar pela Assessoria de Comunicação da pasta e 250 

não diretamente do Conselho. O Presidente concordou com a observação e referendou que 251 

será preciso estudar como este processo deverá ser conduzido, tanto o da assinatura do 252 

documento quanto da revisão ortográfica. A Secretaria Executiva solicitou que quando 253 

algum Conselheiro quisesse entregar algum documento em nome do Conselho o mesmo 254 

deveria passar por ela para ser devidamente numerado e arquivado e não simplesmente por 255 

conhecer as pessoas ir entregar diretamente ao setor ou ao servidor. O Conselheiro José 256 

Antônio relembrou que o Conselheiro Célio, agora Presidente do Conselho em função de ser 257 

o Secretário de Esporte, não pode acumular duas cadeiras no Conselho. Assim, mesmo 258 

sabendo que a indicação da cadeira é do Secretário indagou se não poderia sugerir algum 259 

nome para ser analisado pela sua pessoa. O Presidente disse que a sugestão seria bem 260 

vinda. IX - Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a 261 

presença de todos e declarou encerrada a reunião às doze horas e quarenta minutos, na 262 

qual eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de Secretária Executiva do CONEF-DF, 263 

lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pelo Presidente do CONEF-264 

DF e por mim.  265 

 266 
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