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Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às dez horas e dez minutos, na 4 

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 Vigésima 6 

Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer - 7 

CONEF/DF, com a presença dos seguintes Conselheiros: Israel Carrara de Pinna 8 

(Secretaria de Estado da Criança), Carlos César Soares (Secretaria de Estado de 9 

Planejamento e Orçamento), Paulo Henrique Azevêdo (Notório Saber Esportivo), José 10 

Antônio Soares Silva (Federação Esportiva do Distrito Federal), Valéria Schmidt (Esporte 11 

para Pessoas com Deficiência), Cristina Queiroz Mazzini Calegaro (Conselho Regional de 12 

Educação Física do Distrito Federal), Alex Charles Rocha (Conselho Regional de Educação 13 

Física do Distrito Federal) e Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do CONEF-DF. 14 

Também esteve presente como convidado Carlos Augusto Carvalho Silva, Coordenador de 15 

Esporte e Lazer do Serviço Social do Comércio - SESC/DF. Foi conferido o quórum para 16 

abertura da Reunião e havia seis Conselheiros Titulares presentes, número suficiente para a 17 

abertura da Reunião. Em virtude da ausência justificada do Presidente do CONEF-DF, 18 

Conselheiro Célio René Trindade Vieira, a reunião foi conduzida pelo Vice Presidente, 19 

Conselheiro José Antônio Soares Silva, conforme determina o Regimento Interno do 20 

Conselho. O Vice Presidente leu a pauta e solicitou sua aprovação: I - Aprovação da Pauta; 21 

II - Justificativa das ausências; III - Apresentação do Projeto - Hospedagem e Alimentação 22 

de Atleta; IV - Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos Coordenadores (10’ x 5 23 

Comissões); V - Pendências: a) Remarcação da reunião com a Frente Parlamentar do 24 

Esporte - Câmara Legislativa do DF; b) Andamento do Projeto de Lei de Incentivo ao 25 

Esporte. VI - Informes; VII - Encerramento. I - Aprovação da Pauta. A pauta foi lida e 26 

aprovada na íntegra pelos presentes. II - Justificativa das ausências. A Secretária 27 

Executiva justificou ausência dos Conselheiros Carmem de Oliveira Furtado (Atletas do 28 

Distrito Federal), Juarez Oliveira Sampaio (Secretaria de Estado de Educação) e Letisson 29 

Samarone Pereira (Esporte para Pessoas com Deficiência). Antes de iniciar o próximo item 30 

de pauta o Conselheiro José Antônio agradeceu a presença do representante do SESC-DF, 31 

que foi convidado pelo Presidente do CONEF para contribuir com os trabalhos da Comissão 32 

Temporária na elaboração da Minuta do Projeto de Lei do Sistema Desportivo do DF e 33 

solicitou que todos os presentes fizessem uma breve apresentação. III - Apresentação do 34 

Projeto - Hospedagem e Alimentação de Atleta. A Secretária Executiva relembrou a todos 35 

que durante reunião realizada na Cobertura da sede da Secretaria de Esporte foi comentado 36 

sobre a elaboração deste Projeto e o mesmo já foi apresentado ao Conselho de 37 

Administração do Fundo de Apoio ao Esporte - CONFAE e veio para o CONEF para 38 

apreciação do colegiado. A Secretária Executiva leu o Termo de Referência entregue ao 39 

CONEF de modo impresso. O Conselheiro José Antônio informou que o Projeto já passou 40 

pelo CONFAE e recebeu algumas sugestões, pois inicialmente ele era destinado somente 41 

aos Atletas e foi ampliado para cursos e palestras. Em seguida, sugeriu que o Projeto fosse 42 

encaminhado para a Comissão de Programas e Projetos – CPP e que lá fosse analisado e 43 

dado um parecer. A Conselheira Cristina fez algumas considerações a respeito da 44 

hospedagem ser somente em território nacional. O Conselheiro José Antônio retomou a 45 
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palavra para que se decidisse o encaminhamento antes de se iniciar as discussões. Ele 46 

enfatizou a necessidade desta análise precisar ser feita com urgência, pois é necessário 47 

direcionar e organizar a utilização do orçamento do Fundo do Apoio ao Esporte - FAE. A 48 

sugestão do Projeto ser analisado pela CPP foi acatada por todos.  O Conselheiro José 49 

Antônio complementou dizendo que o CONFAE já fez algumas observações relativas a 50 

forma como o pagamento das diárias e alimentação será feita ao Atleta ou ao Palestrante, 51 

ao local da competição, pois se sabe que na capital as coisas são mais fáceis que no 52 

interior, se o restaurante seria ou não conveniado. A Conselheira Valéria disse que este 53 

assunto foi levado à reunião da Paraesporte e comentou-se que as inscrições das 54 

competições internacionais normalmente são caras, pois já incluem a hospedagem, 55 

alimentação e translado e perguntou se esta situação estava prevista no Projeto. O 56 

Conselheiro César sugeriu que fosse definido um percentual para o recurso ser mais 57 

destinado ao Atleta do que ao Palestrante. O Conselheiro Paulo Henrique reiterou a 58 

importância da definição de percentuais para não se ter distorções da aplicação dos 59 

recursos. O Conselheiro José Antônio também levantou a possibilidade de acontecer a 60 

criação de eventos, principalmente os internacionais, para se usar verba pública e se 61 

precisaria ter escrito os critérios e como isto seria distribuído. Recomendou que as 62 

indicações viessem de Entidades esportivas regularmente constituídas. O Conselheiro Israel 63 

é de opinião que se desmembre o Projeto para os Atletas e para os Palestrantes, bem como 64 

o de hospedagem do de alimentação. O Conselheiro José Antônio ponderou que o Atleta 65 

menor não viaja sem um responsável, uma equipe não viaja sem um técnico, o paraatleta 66 

precisa de um guia, por exemplo. O Conselheiro Paulo Henrique argumentou que eram 67 

pontos de vistas divergentes, pois uma situação era o suporte ao Atleta e que as questões 68 

de palestras eram outra coisa. A Secretária Executiva disse que teria que se ter cuidado ao 69 

analisar os eventos para os Atletas e não considerar arbitrariamente que eles não 70 

precisariam de palestras. Exemplificou comentando de uma clínica para Atletas de natação 71 

realizada no DF, como preparação para as Olímpiadas de Londres, aonde vieram Atletas do 72 

Brasil inteiro e palestrantes internacionalmente conhecidos e perguntou se a SESP poderia 73 

ou não apoiar este evento com hospedagem e alimentação tanto para os Atletas quanto 74 

para os Palestrantes. Em seguida, perguntou se nas discussões do CONFAE foi estipulado 75 

prazo para conclusão das discussões. O Conselheiro José Antônio disse que não houve 76 

definição de prazo. A Secretária Executiva retomou a palavra e de posse do calendário 77 

sinalizou que a próxima reunião da CPP estaria prevista para o dia 03 de setembro e a 78 

Plenária para o dia 10 e questionou se uma reunião seria tempo suficiente para concluir a 79 

análise. O Conselheiro Alex propôs antecipar a reunião da CPP para o dia 27 de agosto 80 

onde por e-mail poderia agilizar as discussões e encerrar a análise até a Plenária do dia 10 81 

de setembro. A Secretária Executiva informou que dia 27 teria reunião da Comissão de 82 

Orçamento e Finanças - COF. O Conselheiro José Antônio comentou que pelas 83 

experiências anteriores as discussões por telefone ou e-mail não foram tão ricas e 84 

produtivas quanto aquelas realizadas pessoalmente. O Conselheiro Paulo Henrique 85 

complementou dizendo que as discussões propiciam que as decisões sejam tomadas com 86 

mais profundidade e segurança. A Conselheira Cristina propôs que a reunião da CPP fosse 87 

realizada em conjunto com a COF, pois já enriqueceria as discussões e se teria mais prazo 88 

para a análise. Após outros debates foi decidido que a análise deste Projeto seria feita em 89 

conjunto pelas Comissões: CPP e COF onde a primeira reunião ficou agendada para o dia 90 
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27 de agosto e a segunda para o dia 03 de setembro. Ainda foram deliberados os seguintes 91 

encaminhamentos: a) o Conselheiro José Antônio por ter o documento em meio digital iria 92 

encaminhá-lo à Secretária Executiva; b) a Secretária Executiva replicaria o documento para 93 

todos os Conselheiros, convidando-os a participar das discussões e informando as datas e 94 

horários das reuniões, além de informar prazo até o dia 25 de agosto para aqueles que 95 

quisessem contribuir por meio eletrônico.  O Conselheiro José Antônio relembrou que 96 

apesar da utilização dos recursos deste Projeto estar sendo prevista para ser do FAE, o 97 

CONEF precisaria ser ouvido previamente diante de qualquer ação que a SESP viesse a 98 

realizar. IV - Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos Coordenadores (10’ x 5 99 

Comissões). Comissão de Programas e Projetos - CPP - o Coordenador, Conselheiro Alex, 100 

reiterou que permanece a ausência dos Conselheiros nas reuniões das Comissões e que 101 

isto atrapalha o andamento das atividades; disse que continuam buscando organizar o 102 

levantamento dos Programas e Projetos e que pretende trazê-lo para a próxima Plenária; 103 

propôs que as reuniões da CPP possam ser realizadas em conjunto com a CLN, em virtude 104 

da elaboração de dispositivo legal para o Programa Compete Brasília. A Secretária 105 

Executiva disse que não levou a proposta para a CLN por não haver acontecido a reunião, 106 

mas como as reuniões das duas Comissões são no mesmo dia, a proposta seria unificar a 107 

reunião e que fosse estipulado o horário das 09 às 12h. O Conselheiro José Antônio reiterou 108 

que é falta não participar das reuniões das Comissões, sob pena de afastamento, e que 109 

sempre foi dito que a participação é fundamental para o bom andamento das atividades. 110 

Solicitou que a Secretária Executiva reiterasse aos Conselheiros a previsão Regimental e 111 

que motivasse a participação de todos nos convites que faz. Disse também que quanto a 112 

realização de reunião conjunta CPP e CLN não haveria nenhum impedimento e que de fato 113 

poderia ser mais produtiva na medida em que existem assuntos correlatos entre elas.  A 114 

Secretária Executiva quer saber a partir de que momento as reuniões conjuntas passarão a 115 

acontecer. O Conselheiro Alex respondeu que primeiramente seria concluída a análise deste 116 

Projeto e a partir de outubro se fariam as reuniões conjuntas CPP e CLN. Comissão de 117 

Orçamento e Finanças - COF - o Coordenador, Conselheiro César, disse que a Comissão 118 

está sem andar, em virtude das faltas tanto que a última reunião não foi realizada por falta 119 

de quórum. Além disto, salientou que as ações da Comissão ficaram sem direção, pois em 120 

muitas reuniões pediu ao Presidente que orientasse o que a COF poderia fazer ou como a 121 

COF poderia colaborar para o andamento da Política do Esporte e não se obteve nenhuma 122 

resposta. Na realidade, se pedia qual diretriz dar à Comissão. Até mesmo os Ofícios 123 

encaminhados para os diversos órgãos da Administração Direta e Indireta do GDF 124 

solicitando as ações que realizavam do Esporte e o orçamento gasto não tiveram retorno e 125 

nada mais foi feito. A Secretária Executiva relembrou que em outubro se terá um novo grupo 126 

de Conselheiros e que provavelmente estes faltosos não retornarão. Explicou que a SESP 127 

não tem autonomia na indicação dos Conselheiros exceto para a cadeira de Notório Saber e 128 

que se encaminha Ofício para os órgãos e Entidades solicitando as novas indicações. O 129 

Conselheiro José Antônio retomou as cinco prioridades de atuação do CONEF que 130 

poderiam ser um norte para a atuação da COF até mesmo em razão do orçamento ser um 131 

assunto incluído no Projeto de Hospedagem e Alimentação. A Secretária Executiva pediu a 132 

palavra e esclareceu que a situação posta pelo Conselheiro César é muito mais ampla e 133 

envolve as diretrizes gerais das Comissões, não só a da COF. Relembrou que este foi um 134 

tema, quando da elaboração do Regimento Interno, optado pelos Conselheiros para não 135 
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constar no documento. Complementou dizendo que é diferente a proposta de se focar para 136 

um determinado objetivo de atuação, isto é, juntar esforços numa única direção e o outro 137 

aspecto é a essência das ações de cada Comissão. Exemplificou que a essência da COF 138 

seria participar da elaboração da proposta orçamentária da SESP para o ano de 2015, onde 139 

se passou o prazo e foi perdida a oportunidade de conhecer a proposta e contribuir na 140 

construção da Política do Esporte. Outro aspecto a ser levado em consideração é que o 141 

CONEF é responsável pela Política macro do Esporte e assim deveria ter conhecimento 142 

tanto do orçamento da Secretaria quanto do Fundo, pois a SESP tem duas unidades 143 

orçamentárias distintas. O Conselheiro César complementou que no momento atual todas 144 

as Secretarias estão sem dinheiro e não se sabe como a SESP está fazendo para dar 145 

continuidade às suas ações. O Conselheiro Israel disse que atualmente sua Secretaria 146 

vivencia ter o orçamentário e não ter o financeiro e imagina-se que o mesmo deva estar 147 

acontecendo no Esporte e seria atribuição da COF saber o que se está fazendo e o que se 148 

poderia fazer para minimizar os prejuízos, pois não se tem os recursos inicialmente 149 

disponíveis e a ordem de não assumir compromissos para o ano que vem já foi dada. Ele 150 

também trouxe a tona outro questionamento que caberia à COF ter conhecimento, o Projeto 151 

de Hospedagem e Alimentação está sendo proposto para utilizar os recursos do Fundo e a 152 

COF não tem conhecimento de quanto se tem de recursos no Fundo, nem quanto é 153 

recebido anualmente, pois o Projeto envolve o custo de R$ 3.200.00,00 (três milhões e 154 

duzentos mil reais) anual e fez os seguintes questionamentos: Será que o Fundo arrecada 155 

este valor anualmente? Será que numa análise da continuidade de Projeto o Fundo disporá 156 

de recursos para bancá-lo depois de três anos, na medida em que esta não é a única 157 

atividade do Fundo? Os Conselheiros poderão estar trabalhando num Projeto que pode 158 

nascer sem condições financeiras de ser mantido se não se conhecer a realidade da SESP. 159 

Após outras discussões decidiu-se que constasse em Ata a importância do Presidente do 160 

CONEF esclarecer as diretrizes de atuação da COF, bem como, informar sobre a resposta 161 

dos Ofícios encaminhados aos órgãos da Administração Direta e Indireta do GDF. A 162 

Secretária Executiva esclareceu que não se pode confundir o papel dos dois Conselhos. O 163 

CONFAE é responsável especificamente pela liberação dos recursos do Fundo e o CONEF 164 

pelas diretrizes e consequente aplicação dos recursos dentro de uma Política do Esporte no 165 

DF e se o CONFAE foi ouvido primeiro o processo já começou truncado, equivocado, pois a 166 

análise macro se este será um Projeto de acordo com as diretrizes deveria ser do CONEF e 167 

não do CONFAE. A Conselheira Cristina reforçou esta situação dizendo que se o próprio 168 

Conselho não é reconhecido em suas ações pela SESP como levar isto para fora, para a 169 

Câmara Legislativa por exemplo. Complementou dizendo que é preciso fortalecer as ações 170 

do CONEF e não é faltando ou só se falando que isto vai acontecer; é preciso trabalhar, ter 171 

ações mais práticas e que consigam ter algum resultado. O Conselheiro Israel disse que a 172 

elaboração de um Projeto Básico como este que foi apresentado deveria ser da Gerência de 173 

Contratos e Convênios da SESP e não caberia aos Conselheiros elaborar o documento até 174 

mesmo porque os membros da sociedade civil não tem conhecimento técnico de como se 175 

faz isto e às vezes nem mesmo os do governo e que o papel do Conselho é de fiscalizar, 176 

acompanhar e monitorar as ações. Finalizou questionando se nesta situação, da 177 

Hospedagem e Alimentação, o Conselho não estaria fazendo papel de Assessoria Jurídica. 178 

Comissão de Política do Esporte - CPE - disse não ter nada para falar, pois também não foi 179 

realizada reunião. Comissão de Legislação e Normas - CLN - o Coordenador, Conselheiro 180 
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José Antônio, disse que estão finalizando a proposta de alteração da Lei da Bolsa Atleta e 181 

convidaram o Professor Ulisses, pois no ponto em que se está é preciso rever os 182 

dispositivos legais referentes às Pessoas com Deficiência e se decidir a viabilidade ou não 183 

de única Lei sobre o tema. O Conselheiro Paulo Henrique disse que também existe a 184 

discussão dos Pareceres de Projetos de Lei do CREF, nº 1861/2014 e 1862/2014, que 185 

ficaram sob sua responsabilidade e que os havia trazido para discutir na reunião da CLN 186 

que também não aconteceu e agora poderia ser apreciado em Plenário. Assim, os dois 187 

Pareceres foram lidos e constarão como anexo desta Ata. O Conselheiro José Antônio disse 188 

que na Secretaria de Saúde foi designado tamanho e tipo de letra a ser utilizado, bem como 189 

nas placas de proibição de bebida alcoólica para menores e que isto deveria ser previsto na 190 

legislação a ser elaborada. Comentou também ser importante verificar a questão do uso de 191 

camisetas, pois existem modalidades que os profissionais nem sequer as usam, que é o 192 

caso da natação. O Conselheiro Paulo Henrique explicou que suas observações tem 193 

exatamente o objetivo de padronizar estas questões, pois se for para escrever na sunga, 194 

deveria ser de uma mesma forma para todos e não se fazer de qualquer jeito. Enfatizou que 195 

é preciso acabar com o estigma de que no esporte tudo pode. A Conselheira Cristina disse 196 

que o CREF optou por não colocar na Lei para que a discussão na Câmara pudesse 197 

acontecer de modo mais célere. O convidado Carlos Augusto disse que além da 198 

identificação deveria haver uma preocupação em se definir legalmente o quantitativo de 199 

alunos que cada profissional poderia ter sob sua orientação. A Conselheira Cristina disse 200 

que não existe esta proporção estabelecida por Lei e que seria importante haver um estudo 201 

para se definir isto. O Conselheiro Paulo Henrique disse que na Universidade isto também 202 

acontece: quantos alunos um professor poderia ter para manter a qualidade do ensino e 203 

após um estudo foi definido o número de cinquenta. A Conselheira Cristina disse que o 204 

Sindicato dos Professores de Educação Física solicitou que se divulgasse um quantitativo 205 

desta proporcionalidade e o CREF inicialmente o fez, mas surgiram tantas polêmicas que foi 206 

retirado do site e a maior delas foi como se havia chegado àqueles números; ela enfatizou 207 

que seria preciso haver um estudo científico para fazer esta determinação e o Conselheiro 208 

Paulo Henrique complementou que daria uma brilhante tese de Doutorado. Ficou a cargo da 209 

Secretária Executiva disponibilizar os dois Pareceres a todos os Conselheiros por meio 210 

eletrônico. Comissão Temporária do Sistema Desportivo do DF - o Coordenador, 211 

Conselheiro José Antônio, disse que foram designados três membros do CONFAE para 212 

participarem das reuniões desta Comissão e em conversa com o Presidente foi decidido 213 

convidar as Instituições do Sistema “S” - SESC, SESI e SEST para também participarem 214 

das discussões, onde uma delas já até foi convidada e inclusive esteve presente nesta 215 

reunião. Além disto, levando em consideração o assunto trazido pelo Conselheiro Letisson 216 

na última reunião, se poderia convidar o ex Secretário, Doutor Júlio, para participar desta 217 

Comissão e poder falar das suas propostas para o Esporte no DF e contribuir na construção 218 

deste Sistema. A Secretária Executiva informou que os contatos com o SESI e SEST ainda 219 

não foram concluídos e que o Presidente decidiu neste momento não convidar nenhuma 220 

Secretaria de Estado para fazer parte desta Comissão. O Conselheiro José Antônio 221 

informou que como Conselheiro na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF levou o 222 

assunto para a Comissão de Direito Desportivo que ficou de indicar dois representantes 223 

para fazer parte da Comissão. O Conselheiro Paulo Henrique sugeriu que se fosse possível 224 

a indicação do Vinicius seria excelente, pois ele faz parte dessa Comissão da OAB/DF e tem 225 
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bastante conhecimento no assunto. V - Pendências: a) Remarcação da reunião com a 226 

Frente Parlamentar do Esporte - Câmara Legislativa do DF. A Secretária Executiva disse 227 

que não há nada novo para este item ser debatido e continua em pauta somente à pedido 228 

dos Conselheiros. b) Andamento do Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte. A Secretária 229 

Executiva informou que o processo está na Casa Civil, na Assessoria Jurídica, para ser 230 

analisado pelo Doutor Júlio Romário sem prazo definido para conclusão. VI - Informes. A 231 

Conselheira Cristina informou que dia 01 de setembro é o Dia do Profissional de Educação 232 

Física e o CREF irá realizar uma festa no dia 30 de agosto em uma boate para comemorar 233 

esta data tão especial. Solicitou que a Secretária Executiva entregasse os convites ao 234 

Presidente do CONEF e aos profissionais da área que trabalham na SESP. O Conselheiro 235 

José Antônio informou de um evento no Pátio Brasil de luta de contato e disse ver este tipo 236 

de evento com certa preocupação, mas que torcia para que a organização pegasse todas as 237 

autorizações. VII - Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o Vice Presidente 238 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às doze horas na qual eu, 239 

Déborah Igreja do Prado, na qualidade de Secretária Executiva do CONEF-DF, lavrei a 240 

presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pelo Presidente do CONEF-DF e por 241 

mim. É válido informar que o Vice Presidente, José Antônio Soares Silva, não assinou essa 242 

Ata em virtude da mesma ter sido lida e aprovada na 22ª Reunião Ordinária Plenária com a 243 

presença do Presidente. 244 

 245 
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