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 3 
Aos dez 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 

Quarta Reunião Ordinária do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer - CONEF/DF, 7 

com a presença dos seguintes Conselheiros: Célio René Trindade Vieira (Presidente do 8 

CONEF-DF), Israel Carrara de Pinna (Membro Titular - Secretaria de Estado da Criança), 9 

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

Carlos César Soares (Membro Titular - Secretaria de Estado de Planejamento e 11 

Orçamento), Paulo Henrique Azevêdo (Membro Titular - Notório Saber Esportivo), Tatiana 12 

Wesfield Mendes (Membro Titular - Segmento Esportivo Universitário), Antônio Abdias 13 

Capelo Barroso Silva (Membro Suplente - Atletas do DF), Cristina Queiroz Mazzini Calegaro 14 

(Membro Titular - Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal) e Déborah 15 

Igreja do Prado, Secretária Executiva do CONEF-DF. Também estiveram presentes os 16 

seguintes convidados: Ademar Lamoglia (Federação Brasiliense de Taekwondo), César 17 

Lima (Ordem dos Advogados do Brasil) e Antônio Bramante (Professor da Universidade de 18 

Brasília). Foi conferido o quórum para abertura da Reunião e havia seis Conselheiros 19 

Titulares presentes, número suficiente para a abertura da Reunião. O Presidente leu a pauta 20 

e solicitou sua aprovação: I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências; III - Posse 21 

dos Conselheiros - mandato dezembro/2014 a novembro/2016; IV - Recomposição das 22 

Comissões e Atualização dos Contatos dos Conselheiros; V - Leitura e Aprovação das Atas 23 

da 22ª e 23ª Reuniões Ordinárias do CONEF-DF; VI - Eleição do Vice Presidente; VII - 24 

Finalização do Despacho do Processo do Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte; VIII - 25 

Apresentação da Proposta da revisão da Carta Internacional de Educação Física e Desporto 26 

da UNESCO (Reunião dos Secretários de Esporte); IX - Balanço das Atividades do CONEF-27 

DF no ano de 2014 e Metas para 2015; X - Informes: 1) Decreto - devolução telefone 28 

funcional; 2) Calendário 2015 - encaminhamento por meio eletrônico; 3) Férias Secretária 29 

Executiva; 4) Retorno das atividades nova gestão; XI - Encerramento. I - Aprovação da 30 

Pauta. A pauta foi lida e solicitada a inclusão de três itens: 1) Secretária Executiva de que 31 

se reservasse um espaço ao final da reunião para a leitura desta Ata e sua aprovação na 32 

mesma reunião para não ficar pendência para o novo gestor de assinar uma Ata da qual não 33 

participou; 2) Presidente de se fazer um balanço das ações da SESP; e, 3) Conselheiro 34 

Paulo Henrique de informar sobre a realização de evento em Brasília. A pauta foi aprovada 35 

com todas as inclusões propostas. II - Justificativa das ausências. A Secretária Executiva 36 

justificou ausência dos seguintes Conselheiros: Alex Charles Rocha (Membro Suplente - 37 

Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal), Carmem de Oliveira Furtado 38 

(Membro Titular - Atletas do DF), Rejane Maria Moreira dos Santos (Membro Titular - 39 

Administração Regional), Valéria Schmidt (Membro Titular - Esporte para Pessoas com 40 

Deficiência). III - Posse dos Conselheiros - mandato dezembro/2014 a novembro/2016. 41 

O Conselheiro Letisson Samarone Pereira, representante das Pessoas com Deficiência, 42 

tomou posse. IV - Recomposição das Comissões e Atualização dos Contatos dos 43 

Conselheiros. Foi passada planilha para os Conselheiros presentes confirmarem a escolha 44 

da Comissão e atualizarem seus contatos. V - Leitura e Aprovação das Atas da 22ª e 23ª 45 
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Reuniões Ordinárias do CONEF-DF. A Ata da 23ª Reunião foi encaminhada por meio 46 

eletrônico e não houve nenhuma manifestação, assim foi considerada lida e aprovada na 47 

íntegra. A Ata da 22ª Reunião foi lida na reunião e aprovada pelos presentes na sua 48 

totalidade. VI - Eleição do Vice Presidente. A Sociedade Civil se reuniu e indicou um único 49 

candidato para o cargo de Vice Presidente Cristina Queiroz Mazzini Calegaro, representante 50 

do Conselho Regional de Educação Física do DF, e, por aclamação, a Conselheira foi eleita 51 

Vice Presidente para o mandato de dez/2014 a novembro/2016. VII - Finalização do 52 

Despacho do Processo do Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte. A Secretária 53 

Executiva pediu desculpas pelo equívoco cometido quanto ao envio por meio eletrônico da 54 

minuta do despacho para análise dos Conselheiros e informou que tudo foi feito como 55 

encaminhado na reunião anterior. O Conselheiro Israel fez pesquisa da Lei de Diretrizes 56 

Orçamentárias de 2015, o Colaborador César recebeu cópia do processo e encaminhou 57 

documento para a Secretária Executiva a tempo. Os presentes lerem cópia da minuta do 58 

despacho e após várias discussões foi decidido pela aprovação da minuta a ser assinada 59 

pela Vice Presidente. A Secretária Executiva ficou responsável por organizar a 60 

documentação para assinatura e fazer todo o procedimento de encaminhamento do 61 

processo no SICOP. O Presidente disse que a SESP ao receber o processo formalmente 62 

proporá nova análise jurídica diante dos argumentos do CONEF e assim decidirá se 63 

encaminhará o processo adiante ou se manterá o parecer do sobrestamento até o ano que 64 

vem. O Presidente sugeriu que o CONEF deverá encaminhar Carta para a Equipe de 65 

Transição Governamental assinada pelo Presidente e Vice Presidente com o objetivo de 66 

marcar encontro com o novo Governador para apresentar o Conselho e suas ações, bem 67 

como que a sociedade civil entre em contato com o atual Governador. As duas ações foram 68 

aceitas por todos os presentes. A elaboração da minuta da Carta ficou sob a 69 

responsabilidade do Colaborador César Lima que a encaminhará a Secretária Executiva que 70 

realizará os trâmites para o prosseguimento da Carta. VIII - Apresentação da Proposta da 71 

revisão da Carta Internacional de Educação Física e Desporto da UNESCO (Reunião 72 

dos Secretários de Esporte). O Presidente explicou que a Carta foi escrita na década de 73 

setenta e neste momento está sendo revista e em fevereiro de 2015 os países poderão se 74 

manifestar, inclusive o Brasil. Informou que o documento foi apresentado no CONSUDE - 75 

Conselho Sul americano do Esporte e neste evento realizado em Aracaju, 06/12/2014, os 76 

Secretários de Estado de Esporte foram convidados a participar e contribuir na elaboração 77 

do documento. Informou que o prazo para a devolução das contribuições é até meados de 78 

janeiro e o Ministério do Esporte é que tem a responsabilidade de sistematizar as 79 

contribuições e de encaminhar a proposta final à UNESCO. O documento que foi enviado 80 

por meio eletrônico são as contribuições do Presidente do Conselho Federal de Educação 81 

Física, Jorge Steinhilber. Pelo adiantar da hora foi acordado que até o dia 31 de dezembro 82 

os Conselheiros encaminhariam suas contribuições para o e-mail do Conselho e a 83 

Secretária Executiva, mesmo de férias oficiais, as compilaria e encaminharia ao Secretário 84 

para que o mesmo pudesse elaborar e enviar o documento final para o Fórum dos 85 

Secretários de Estado de Esporte. IX - Balanço das Atividades do CONEF-DF no ano de 86 

2014 e Metas para 2015. O Presidente retomou a palavra e disse que é preciso elencar as 87 

prioridades e enfrentá-las estrategicamente. O Conselho previamente determinou cinco 88 

ações a serem realizadas no ano de 2014, que foram: 1) Utilização dos recursos do Fundo 89 

de Apoio ao Esporte - FAE; 2) Recursos Humanos da SESP - incluindo os do CONEF e 90 
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CONFAE; 3) Elaboração de minuta do Sistema Desportivo do DF; 4) Elaboração de minuta 91 

da Lei da Bolsa Atleta - revisão e atualização; 5) Elaboração de minuta transformando 92 

Programa Compete Brasília em Lei. Ele ponderou que na realidade o Conselho só 93 

conseguiu vencer a questão da utilização dos recursos do FAE que para conhecimento de 94 

todos foi fundamental para que no segundo semestre de 2014 a SESP pudesse atender aos 95 

Atletas e às Federações. Após várias discussões foi decidido incluir a Lei de Incentivo ao 96 

Esporte e as instalações físicas do CONEF (banheiro, internet, impressora), como mais 97 

duas prioridades a serem elencadas juntamente com as cinco citadas anteriormente como 98 

as prioridades de atuação do Conselho para o ano de 2015. O Presidente salientou que as 99 

discussões referentes à utilização dos recursos do FAE são contínuas e precisam ser vistas 100 

logo no início do ano de 2015 para que a máquina pública tenha tempo hábil de conduzir o 101 

trâmite de todo o processo, tendo o CONEF o papel de contribuir para as diretrizes da 102 

utilização destes recursos. X - Informes: 1) Decreto - devolução telefone funcional. A 103 

Secretária Executiva informou que foi publicado o Decreto nº 36.089, de 02/12/2014 no 104 

DODF nº 253, de 03/12/2014, solicitando devolução dos bens móveis celulares e notebooks 105 

até o dia 19/12/2014. Deste modo, esclareceu que a comunicação se dará somente por 106 

meio eletrônico. 2) Calendário 2015 - encaminhamento por meio eletrônico. A Secretária 107 

Executiva informou que não teve tempo hábil para fazer todas as alterações e assim que o 108 

calendário estiver pronto encaminhará o mesmo por meio eletrônico aos Conselheiros. 3) 109 

Férias Secretária Executiva e 4) Retorno das atividades nova gestão. A Secretária 110 

Executiva informou que entrará de abono, recesso e férias durante o período de 15/12/2014 111 

a 18/01/2015. Esclareceu também como se está num momento de transição governamental 112 

e não saberia dizer se ao retornar deste período ainda estará exercendo a função de 113 

Secretária Executiva do CONEF. O Presidente retomou a palavra e justificou a inclusão de 114 

pauta referente ao balanço das ações da SESP em virtude das mesmas terem ficado 115 

comprometidas principalmente em função da falta de dotação orçamentária, implicando 116 

numa série de prejuízos para alguns processos. A SESP elaborou diversos projetos para 117 

algumas ações material esportivo, arbitragem, apoio a eventos, dentre outros. Explicou que 118 

uma questão é determinar as Políticas para desenvolver determinada ação, mas que se o 119 

gestor não tiver os mecanismos para desenvolvê-las, não sairá do papel. A ideia era deixar 120 

estes mecanismos, contratos, funcionando para a próxima gestão e isto não foi possível. 121 

Hoje a SESP tem vigente o contrato do Compete Brasília e da passagem aérea e terrestre. 122 

Os outros foram encaminhados, mas esbarraram na questão da dotação orçamentária e 123 

estes processos ficarão na SESP, pois já percorreram um caminho, mas sabe que será 124 

preciso adaptar este caminho, como incluir nova cotação de preço, rever calendário. Ele se 125 

comprometeu a deixar com a Secretária Executiva a relação destes processos. Explicou que 126 

no que se refere a apoio a eventos o contrato que se tinha acabou e será preciso fazer novo 127 

contrato e o gestor que entrará não conseguirá de imediato realizar eventos, pois precisará 128 

concluir todo o trâmite do processo que não foi concluído neste momento por falta de 129 

dotação orçamentária. Outra situação que precisa ser observada é que estes processos 130 

podem usar os recursos do FAE e, então, será preciso fazer todo o caminho legal para isto. 131 

Para finalizar, salientou que todo o cuidado que se está tendo para não se perder todo o 132 

histórico do processo da Lei de Incentivo ao Esporte, deverá se ter com estes outros 133 

projetos, pois a construção dos mesmos pode levar até dois anos e a consequência seria a 134 

falta da prestação destes serviços que são fundamentais para o Esporte de Brasília. O 135 



 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER 

 

  

 

 4 

Presidente disse que chegou ao seu conhecimento que Brasília ganhou o direito de sediar 136 

um evento muito importante na área do Lazer e pediu que o Conselheiro Paulo Henrique 137 

desse as informações. O Conselheiro Paulo Henrique passou a palavra ao convidado 138 

Professor Antônio Bramante que é o especialista do assunto. O Professor Antônio Bramante 139 

falou que será realizado o 27º Encontro Nacional de Recreação e Lazer - ENAREL com a 140 

temática Gestão Estratégica das Experiências do Lazer, no período de 11 a 14 de novembro 141 

de 2015, tendo conferência de abertura e encerramento com profissionais de nível 142 

internacional, mesas redondas, apresentação de trabalhos orais e pôsteres. Espera-se a 143 

participação de 500 pessoas de diversos segmentos. Ele ainda explicou que a temática do 144 

Lazer sempre esteve num segundo plano até mesmo ligada à cultura e que o termo 145 

experiências do Lazer é relativamente novo. O Conselheiro Letisson informou que durante o 146 

período de 24 a 28 de novembro de 2015 foi realizada, em São Paulo, as Paraolimpíadas 147 

Escolares e a delegação do DF ficou em 7º lugar. O DF tinha o histórico de ficar sempre 148 

entre os três primeiros, mas devido a muitas mudanças, falta de estrutura o resultado pode 149 

ser considerado bastante expressivo. Comunicou ainda que na data atual está começando 150 

em Cuba o Pan Americano de Badminton e o DF está sendo representado com quatro 151 

Atletas que são dos Centros Olímpicos, uma parceria do CETEFE com a Federação e um 152 

dos Atletas ainda está indo por meio do Programa Compete Brasília os outros três foram 153 

contemplados pela Bolsa Atleta. Disse ter conhecimento que este avanço está diretamente 154 

relacionado ao trabalho que está sendo realizado pela SESP. A Conselheira Tatiana 155 

informou que na semana anterior, em Aracaju, aconteceu a premiação nacional do Esporte 156 

Universitário e a Federação do DF foi a 4ª melhor Federação e a Universidade de Brasília a 157 

4º colocada entre as Instituições de Ensino Superior. Diante deste resultado já conseguiram 158 

trazer para Brasília no período de 08 a 13/06/2105 a fase final da Liga do Desporto 159 

Universitária e estão lutando para trazer o JUBS no ano que vem em dezembro. O 160 

Conselheiro José Carlos informou que o Atleta Gustavo Sampaio foi ao Japão participar do 161 

Campeonato Mundial de Karatê, inclusive com apoio da SESP, e obteve o 1º lugar. A equipe 162 

brasileira também participou do Campeonato de Jiu jitsu e obteve o 3º lugar no kata. XI - 163 

Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente em exercício agradeceu a 164 

presença de todos e declarou encerrada a reunião às doze horas e trinta e cinco minutos na 165 

qual eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de Secretária Executiva do CONEF-DF, 166 

lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pelo Presidente do CONEF-167 

DF e por mim na data em que a reunião foi realizada.   168 

 169 
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