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Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às dez horas e cinco 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 

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

CONEF/DF, com a presença dos seguintes Conselheiros: Paulo Antônio da Silva 8 

(Presidente do CONEF-DF em exercício), Israel Carrara de Pinna (Membro Titular - 9 

Secretaria de Estado da Criança), José Carlos Amaral de Bragança (Membro Suplente - 10 

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

Estado de Planejamento e Orçamento), Paulo Henrique Azevêdo (Membro Titular - Notório 12 

Saber Esportivo), Rejane Maria Moreira dos Santos (Membro Titular - Administração 13 

Regional), Tatiana Wesfield Mendes (Membro Titular - Segmento Esportivo Universitário), 14 

Carmem de Oliveira Furtado (Membro Titular - Atletas do DF), Antônio Abdias Capelo 15 

Barroso Silva (Membro Suplente - Atletas do DF), Valéria Schmidt (Membro Titular - Esporte 16 

para Pessoas com Deficiência), Cristina Queiroz Mazzini Calegaro (Membro Titular - 17 

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

Suplente - Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal) e Déborah Igreja do 19 

Prado, Secretária Executiva do CONEF-DF. Também estiveram presentes os seguintes 20 

convidados: Ademar Lamoglia (Federação Brasiliense de Taekwondo) e César Lima (Ordem 21 

dos Advogados do Brasil). Foi conferido o quórum para abertura da Reunião e havia nove 22 

Conselheiros Titulares presentes, número suficiente para a abertura da Reunião. Foi dado 23 

posse aos novos Conselheiros para cumprir o mandato de dois anos contados a partir de 03 24 

de dezembro de 2014 a novembro de 2016. O Presidente em exercício leu um Termo de 25 

Posse e chamou nominalmente cada Conselheiro para assinatura do Termo e recebimento 26 

de Certificado. Após o Ato de Posse solicitou que todos os presentes fizessem uma breve 27 

apresentação. O Presidente em exercício leu a pauta e solicitou sua aprovação: I - 28 

Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências; III - Posse dos Conselheiros - mandato 29 

dezembro/2014 a novembro/2016; IV - Recomposição das Comissões; V - Proposta 30 

Calendário 2015; VI - Apreciação do Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte; VII - Informes: 31 

1) Lançamento do I Relatório Cidades do Esporte; 2) Relatório de Atividades do ano de 32 

2014; VIII - Encerramento. I - Aprovação da Pauta. A pauta foi lida e solicitada à inclusão 33 

pela Secretária Executiva dos seguintes itens: Eleição do Vice-Presidente e informações 34 

básicas do Regimento Interno do CONEF-DF (faltas - Atas). Em seguida, a pauta foi 35 

aprovada na íntegra pelos presentes. II - Justificativa das ausências. A Secretária 36 

Executiva justificou ausência do Presidente do CONEF-DF, em viagem oficial e do 37 

Conselheiro Létisson Samarone Pereira (Esporte para Pessoas com Deficiência) 38 

participando do Concurso de Remoção da Secretaria de Estado de Educação do DF. III - 39 

Posse dos Conselheiros - mandato dezembro/2014 a novembro/2016. Ato realizado no 40 

início da reunião. IV - Recomposição das Comissões. Com os novos membros do 41 

Conselho foi atualizado o quadro de participantes das quatro Comissões Permanentes: 42 

Legislação e Normas, Orçamento e Finanças, Política do Esporte e Programas e Projetos, 43 

sendo lembrado que cada Comissão teria que ser composta por no mínimo três 44 

Conselheiros e no máximo cinco, tendo um Coordenador e um Relator. Além disto, foi 45 
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explicado que todos os Conselheiros, independentemente de serem Titular ou Suplente, 46 

deveriam estar participando de uma Comissão. A Secretária Executiva explicou que em 47 

virtude do acúmulo de atividades da Comissão de Legislação e Normas, na gestão anterior, 48 

foi proposta a criação de uma Comissão Temporária com o objetivo de discutir o Sistema 49 

Desportivo do DF e com a entrada dos novos membros também seria necessário rever sua 50 

composição e funcionamento. O Conselheiro Paulo Henrique sugeriu que se convidasse o 51 

Professor Roberto Correia para integrar esta Comissão como colaborador em função de ser 52 

um conhecedor profundo da legislação esportiva. Aproveitou para informar que a atividade 53 

solicitada à sua pessoa - levantar dispositivos legais referentes aos Estados e Municípios - 54 

já está pronta para ser colocada à disposição da Comissão. A Secretária Executiva ficou 55 

com a responsabilidade de convidar o Professor Roberto Correia. Os presentes decidiram 56 

que na reunião seguinte seria finalizado o processo de recomposição das Comissões 57 

Permanentes e Temporária. V - Proposta Calendário 2015. A Secretária Executiva explicou 58 

como foi elaborado o Calendário de 2014 e a importância de se definir os dias e horários 59 

para a organização das Reuniões Plenárias e das Comissões e com isto promover a 60 

participação de todos. A Secretária Executiva sugeriu que fosse revisto o dia/horário das 61 

Comissões de Legislação e Normas e Programas e Projetos em razão de não ter funcionado 62 

no ano atual, pois não se respeitava o início do horário da Reunião (8h) da Comissão de 63 

Legislação e Normas. Foi decidida pelos presentes a manutenção dos dias e horários das 64 

Reuniões para 2015 seguindo a mesma lógica de 2014. Para os meses de janeiro e 65 

fevereiro foi acordado que as Reuniões Plenárias serão realizadas nas seguintes datas: 66 

28/01 e 25/02 e as Reuniões das Comissões terão início após a Plenária de fevereiro/2015. 67 

Especificamente para a Comissão Temporária foi sugerido pelo Conselheiro Paulo Henrique 68 

que se fizesse uma primeira reunião com os novos Membros, em 2015, e então se decidisse 69 

os dias/horários e funcionamento. A sugestão foi acatada por todos os presentes. A 70 

Secretária Executiva ficou com a responsabilidade de atualizar o calendário e apresentar ao 71 

Colegiado na reunião seguinte. A Secretária Executiva solicitou que neste momento 72 

pudesse falar sobre os itens que foram incluídos na pauta, fato acatado por todos. Informou 73 

que encaminhará aos novos membros a legislação vigente do CONEF-DF. Esclareceu os 74 

seguintes pontos do Regimento: a) as faltas e justificativas serão cobradas de acordo com 75 

as previsões legais; b) a ausência do titular deverá ser informada à Secretária Executiva 76 

para justificar a ausência. Contudo, o segmento tem a responsabilidade de organizar-se 77 

para não ficar sem representante nas reuniões; c) a Ata é encaminhada por meio eletrônico 78 

e se algum Conselheiro tiver considerações a fazer poderá encaminhá-la também por meio 79 

eletrônico; sendo de forma (erro ortográfico) nem será trazida à Plenária e se for de 80 

conteúdo será discutida e aprovada pelo colegiado; d) a Ata não sendo encaminhada por 81 

meio eletrônico, por qualquer razão, será lida e aprovada em Plenária. A Secretária 82 

Executiva explicou que não constou na pauta desta reunião a aprovação da Ata da 22ª 83 

Reunião em função de vírus no seu pen drive e computador portátil. e) as reuniões são 84 

gravadas; f) previsão de eleição do Vice-Presidente na eleição subsequente à posse e 85 

obrigatoriamente é um membro da sociedade civil, na medida em que o Presidente é 86 

sempre o Secretário para assim se manter a paridade. A Secretária Executiva relembrou 87 

que no mandato anterior a sociedade civil se reuniu anteriormente e trouxe um único 88 

candidato, que venceu por aclamação e que agora poderá ou não fazer uso do mesmo 89 

formato. Caso venha a ter mais de um candidato será necessário ir para a votação que 90 



 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER 

 

  

 

 3 

também tem a participação da sociedade civil e se houver empate caberá ao Presidente o 91 

voto de desempate. g) poderá acontecer reunião conjunta com o Conselho de 92 

Administração do Fundo de Apoio ao Esporte - CONFAE que cuida especificamente da 93 

utilização dos recursos do FAE, ações que previamente precisam passar pelo CONEF. VI - 94 

Apreciação do Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte. A Secretária Executiva fez um 95 

histórico da tramitação do processo, bem como do início da construção da minuta pela 96 

sociedade civil (Ademar, César, José Antônio, Paulo Henrique, Ricardo, dentre outros). 97 

Relembrou que em dezembro de 2013 o CONEF fez um estudo sobre a estimativa do 98 

impacto da renúncia fiscal, tendo por base a Lei de Incentivo Federal e se manifestou 99 

formalmente no processo. Depois disso, como já foi sendo informado em diversas reuniões, 100 

o processo passou por vários órgãos, tendo inclusive sido incluída na Lei de Diretrizes 101 

Orçamentárias - LDO/2015 a previsão da renúncia fiscal calculada pela Secretaria de 102 

Fazenda, pois a Lei não poderia entrar em vigor no ano de 2014 em razão da Lei de 103 

Responsabilidade Fiscal e da Lei Eleitoral. Recentemente voltou à SESP com parecer 104 

desfavorável da Casa Civil. O Secretário Célio solicitou parecer da Assessoria Jurídico-105 

Legislativa - AJL/SESP que opinou por sobrestar o processo até janeiro de 2015 haja vista o 106 

mesmo não apresentar nenhuma ilegalidade e já ter cumprido um rito processual de dois 107 

anos. Diante desta situação o Secretário Célio decidiu encaminhar o processo ao CONEF 108 

para sua apreciação. O Colaborador Ademar pediu a palavra e explicou como funcionam as 109 

questões referentes à Lei Eleitoral e de Responsabilidade Fiscal e informou que existem 110 

outros meios legais de incentivo sem necessariamente ser a existência da Lei de Incentivo 111 

ao Esporte. Esclareceu que o caminho é similar à Lei de Incentivo ao Esporte, mas está 112 

vinculado à renúncia fiscal de empresas inadimplentes no DF, modelo, inclusive, sugerido 113 

pelos órgãos de controle. Enfatizou que o parecer equivocada da Casa Civil e da AJL/SESP 114 

não precisa ser acatado pelo CONEF e que é preciso agilizar as ações para que o processo 115 

ainda possa ser votado no ano corrente para entrar em vigor em 2015, pois se o mesmo for 116 

sobrestado o benefício da Lei só acontecerá em 2016. Diante disto, sugeriu que se fosse 117 

primeiramente à Câmara Legislativa do DF - CLDF conversar com o Willemann - Secretário 118 

das Relações Instituições para em seguida falar com o Secretário da Casa Civil. Salientou 119 

que a posição do Conselho precisa ser de luta e não de subserviência. A Conselheira 120 

Cristina concordou que é preciso lutar pelos interesses do Esporte no DF e o Conselheiro 121 

Paulo Henrique ponderou que se nada for feito poderá se perder recursos imprescindíveis 122 

para investimento em projetos esportivos. O Colaborador César questionou se o Conselho 123 

está a favor do projeto independentemente do momento em que ele aconteça. Houve 124 

manifestação positiva dos Conselheiros. Em seguida, o Colaborador César fez novo 125 

questionamento referente ao momento da manifestação do Conselho, nesta ou na próxima 126 

gestão. Encerrou sua fala ponderando que a Lei de Incentivo Federal foi promulgada 127 

quando o Ministro do Esporte era o atual Governador do DF, Agnelo Queiroz, sendo assim 128 

tem a opinião de que o Governador apoiaria o projeto de incentivo para o DF e que 129 

politicamente seria interessante para ele priorizar o encaminhamento ainda neste ano. O 130 

Conselheiro Israel sugeriu que se olhasse a LDO, pois a mesma já foi votada e verificar se 131 

realmente já foi contabilizada esta previsão, tendo por base que o exercício da despesa é 132 

para 2015 e não 2014. Após os debates, foram feitos os seguintes encaminhamentos: 1) 133 

Conselheiro Israel realizar pesquisa da LDO/2015; 2) Colaborador César redigir minuta da 134 

manifestação do CONEF, encaminhá-la à Secretária Executiva para replicar aos demais 135 
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Conselheiros para contribuições e posterior construção do documento final do CONEF; 3) 136 

Presidente em exercício agendar reunião com Governador, Secretário da Casa Civil - 137 

Berger, Presidente da CLDF e Secretário das Relações Instituições da CLDF, Willemann, 138 

contato 9984-2533, após consultar o Secretário Célio; 4) Colaborador Ademar recuperar 139 

legislação relativa à renúncia fiscal de empresas inadimplentes no DF; 5) Secretária 140 

Executiva disponibilizar cópia do processo ao Colaborador César. VII - Informes: 1) 141 

Lançamento do I Relatório Cidades do Esporte. A Secretária Executiva relembrou a 142 

todos o projeto da ONG - Atletas pelo Brasil que tem por objetivo acompanhar as 12 cidades 143 

sede da Copa do Mundo no aspecto referente ao legado esportivo. Comentou também que 144 

já havia sido falado sobre o questionário e a parceria com a Casa Civil para respondê-lo.  O 145 

trabalho foi concluído e o lançamento oficial foi realizado em São Paulo na semana anterior 146 

e teve a presença da servidora Déborah, técnica responsável pela coleta dos dados, 147 

representando a Secretaria de Esporte. O Conselheiro Paulo Henrique disse que teria 148 

interesse de ter o material por meio eletrônico e a Secretária Executiva ficou de pesquisar 149 

sobre o assunto. 2) Relatório de Atividades do ano de 2014. A Secretária Executiva 150 

explicou que anualmente é feito o Relatório de Atividades, mas este ano parte dele já foi 151 

feita antecipadamente em virtude de se encaminhar os dados para a Equipe de Transição 152 

Governamental. Ela aproveitou para sugerir que na próxima reunião além da eleição para o 153 

Vice-Presidente também fosse feito um balanço das ações do CONEF referentes ao ano de 154 

2014, bem como as metas para 2015 e informou que esta análise constará do Relatório 155 

Final. VIII - Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente em exercício 156 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às doze horas na qual eu, 157 

Déborah Igreja do Prado, na qualidade de Secretária Executiva do CONEF-DF, lavrei a 158 

presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pelo Presidente do CONEF-DF e por 159 

mim. É válido informar que o Presidente em exercício, Paulo Antônio da Silva, não assinou 160 

essa Ata em virtude da mesma ter sido e aprovada na 24ª Reunião Ordinária Plenária com a 161 

presença do Presidente. 162 
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