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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E 1 
LAZER DO DISTRITO FEDERAL – CONEF-DF 2 

 3 
Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às dez horas e vinte 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 

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

com a presença dos seguintes Conselheiros: Leila Ramos (Presidente do CONEF-DF), 8 

Warleiton Dias Souza (Membro Suplente - Federação Esportiva do DF), Tatiana Wesfield 9 

Mendes (Membro Titular - Segmento Esportivo Universitário), Ronaldo Pires da Rocha 10 

(Membro Suplente - Segmento Esportivo Universitário), Carmem de Oliveira Furtado 11 

(Membro Titular - Atletas do DF), Antônio Abdias Capelo Barroso Silva (Membro Suplente - 12 

Atletas do DF), Valéria Schmidt (Membro Titular - Esporte para Pessoas com Deficiência), 13 

Cristina Queiroz Mazzini Calegaro (Membro Titular - Conselho Regional de Educação Física 14 

do Distrito Federal), Alex Charles Rocha (Membro Suplente - Conselho Regional de 15 

Educação Física do Distrito Federal) e Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do 16 

CONEF-DF. Também estiveram presentes os seguintes convidados: Ademar Lamoglia 17 

(Federação Brasiliense de Taekwondo), César Lima (Ordem dos Advogados do Brasil - 18 

OAB), José Carlos Amaral de Bragança (Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 19 

Adolescentes e Juventude do DF), Orlando Ferracciolli Filho (Secretaria de Estado de 20 

Educação do DF), Reginaldo Severino dos Santos (Secretaria de Estado de Planejamento, 21 

Orçamento e Gestão do DF), Ricarda Lima (Secretaria Adjunta da Secretaria de Estado do 22 

Esporte e Lazer do DF) e Ricardo Vidal (Instituto Joaquim Cruz). Foi conferido o quórum 23 

para abertura da Reunião e havia cinco Conselheiros Titulares presentes, número suficiente 24 

para a abertura da Reunião. A Presidente solicitou que a Vice-Presidente conduzisse a 25 

reunião em virtude de ser sua primeira reunião junto ao colegiado. A Vice-Presidente 26 

solicitou que todos se apresentassem brevemente antes do início da reunião. A Vice-27 

Presidente perguntou se todos os presentes haviam recebido a pauta por meio eletrônico e 28 

se tinham alguma proposta de alteração ou inclusão na mesma. Os presentes informaram 29 

que a receberam e que não tinham nenhum item a retirar ou acrescentar. I - Aprovação da 30 

Pauta. A pauta foi aprovada pelos presentes em sua totalidade, tendo o seguinte teor: I - 31 

Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências; III - Posse dos Conselheiros - mandato 32 

dezembro/2014 a novembro/2016; IV - Dinâmica de Funcionamento do CONEF-DF - 33 

Reuniões, Comissões; V - Recomposição das Comissões e Atualização dos Contatos dos 34 

Conselheiros; VI - Revisão das metas estabelecidas na 24ª Reunião Plenária para no ano 35 

de 2015: 1) Utilização dos recursos do Fundo de Apoio ao Esporte - FAE; 2) Recursos 36 

Humanos da SESP - incluindo os do CONEF-DF e CONFAE; 3) Elaboração de minuta do 37 

Sistema Desportivo do DF; 4) Elaboração de minuta da Lei da Bolsa Atleta - revisão e 38 

atualização; 5) Elaboração de minuta transformando Programa Compete Brasília em Lei; 6) 39 

Acompanhamento do Processo da Lei de Incentivo ao Esporte; 7) Reparos nas instalações 40 

físicas do CONEF; 8) Aquisição de impressora e viabilização de acesso à internet. VII - 41 

Informes: 1) Calendário 2015. VIII - Encerramento. II - Justificativa das ausências. A 42 

Secretária Executiva justificou a ausência dos Senhores Paulo Henrique Azevêdo e Israel 43 

Carrara de Pinna, futuros Conselheiros representantes do Notório Saber Esportivo e 44 

Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF, 45 
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respectivamente. III - Posse do Conselheiro - mandato dezembro/2014 a 46 

novembro/2016. O Conselheiro Ronaldo Pires da Rocha, representante do Segmento 47 

Esportivo Universitário, tomou posse. A Vice-Presidente questionou se ainda havia alguma 48 

pendência para a composição total do Conselho. A Secretária Executiva respondeu que 49 

ainda faltam as indicações das Administrações Regionais que na atual gestão fazem parte 50 

da estrutura da Secretaria de Estado de Gestão de Territórios e Habitação do DF e a 51 

indicação da Secretária para o representante de Notório Saber Esportivo - membro suplente. 52 

IV - Dinâmica de Funcionamento do CONEF-DF - Reuniões, Comissões. A Vice-53 

Presidente perguntou se poderia incluir a discussão do Calendário nesta temática, todos 54 

responderam que sim. Então, solicitou à Secretária Executiva que explanasse todas as 55 

questões deste item. A Secretária Executiva esclareceu os tópicos que ficaram assim 56 

resumidos: Quanto ao calendário 2015 - o calendário foi definido pelo colegiado em 57 

dezembro/2014 e ainda não foi encaminhado aos membros em virtude de ter sido ajustado 58 

pelo cancelamento da reunião de janeiro de 2015 por falta de tempo hábil da publicação da 59 

nomeação dos Conselheiros do Governo e se haveria alguma alteração das reuniões da 60 

Comissão no mês de fevereiro em função do quórum, bem como, por estar se aguardando o 61 

calendário oficial do GDF. Foi acordado que as reuniões das Comissões aconteceriam 62 

normalmente no mês de fevereiro e se houver necessidade haverá algum ajuste quando sair 63 

o calendário oficial do GDF. Quanto às Comissões - foi lido o nome dos membros de cada 64 

Comissão, os horários das reuniões e os novos membros fizeram as suas opções. A Vice-65 

Presidente frisou que a participação de todos os Conselheiros é fundamental para o trabalho 66 

das Comissões e consequentemente para o Conselho. A Secretária Executiva esclareceu 67 

que este aspecto diz respeito tanto para o Conselheiro Titular quanto Suplente, pois como é 68 

um Conselho pequeno os Suplentes precisam colaborar para a constituição das Comissões. 69 

Fato que se não ocorrer sobrecarregará os Titulares. Quanto à participação nas reuniões: foi 70 

informada a conclusão do levantamento da participação de todos os Conselheiros no 71 

primeiro mandato como solicitado na reunião de dezembro, assim como já foi organizada a 72 

planilha para acompanhamento do segundo mandato. O acompanhamento será feito tanto 73 

para as reuniões plenárias quanto das comissões. Foi relembrado que a previsão legal é de 74 

três faltas consecutivas e cinco intercaladas tendo por justificativa: férias, licença médica, 75 

viagens a serviço e serviços obrigatórios por lei. Foi solicitado que as ausências fossem 76 

informadas à Secretária Executiva para assim se providenciar as ações necessárias 77 

podendo ser até mesmo o cancelamento da reunião por falta de quórum quando se tratar de 78 

reuniões de Comissões e a ajuda para contatar o Suplente para substituir o Titular quando 79 

se levar das reuniões Plenárias, para que o segmento não fica sem representação. Quanto 80 

às reuniões plenárias - as mesmas acontecem mensalmente, às segundas quartas-feiras de 81 

cada mês. Quanto às comunicações por e-mail - a Vice-Presidente esclareceu que os e-82 

mails devem ser respondidos somente à Déborah que replicará as informações quando se 83 

fizer necessário. Quanto à pauta da reunião plenária - ela é elaborada em conjunto tendo a 84 

participação da Presidente e da Vice-Presidente com o apoio técnico-administrativo da 85 

Secretária Executiva e é encaminhada por e-mail com cinco dias de antecedência da 86 

reunião; foi esclarecido que eventualmente por motivo de conciliação de agenda da Mesa 87 

Diretora a mesma poderia ser enviada com prazo menor. A Vice-Presidente explicou que 88 

qualquer Conselheiro pode sugerir pauta, mas a mesma deverá ser encaminhada para a 89 

Secretária Executiva com a devida justificativa que levará a sugestão para esta reunião 90 
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conjunta. Quanto à permanência da Secretária Executiva na sede - foi explicado que pela 91 

falta de acesso à internet e impressora, bem como por ter outras atribuições a Secretária 92 

Executiva fica muitas vezes no Gabinete da SESP. Deste modo, o contato deverá ser feito 93 

por telefone ou meio eletrônico para agendar qualquer encontro pessoal. V - 94 

Recomposição das Comissões e Atualização dos Contatos dos Conselheiros. Durante 95 

a discussão do item anterior foi passada planilha para os Conselheiros presentes 96 

confirmarem a escolha da Comissão e atualizarem seus contatos, marcando um OK ao lado 97 

do seu nome. VI - Revisão das metas estabelecidas na 24ª Reunião Plenária para no 98 

ano de 2015. A Vice-Presidente esclareceu que na reunião de dezembro/2014 discutiu-se 99 

sobre as ações realizadas pelo CONEF-DF e as metas para 2015. Diante da recomposição 100 

do Conselho foi decidido trazer o assunto novamente para a Plenária com o objetivo de 101 

apresentar aos novos Conselheiros as ações do Conselho e qual Comissão foi responsável 102 

pela sua execução, bem como priorizar as propostas para o mandato vigente. A Conselheira 103 

Tatiana solicitou esclarecimentos quanto ao funcionamento, importância e ações realizadas 104 

pelos dois Conselhos em virtude das ações nem sempre serem realizadas na mesma 105 

direção. A Mesa Diretora solicitou que a Secretária Executiva falasse um pouco dos dois 106 

Conselhos. A Secretária Executiva informou que os dois Conselhos tem atribuições 107 

distintas. O CONEF tem um aspecto mais macro voltado para a Política do Esporte e Lazer 108 

do Distrito Federal e o Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte - 109 

CONFAE o de administrar os recursos do Fundo de Apoio ao Esporte - FAE. Deste modo, 110 

um Conselho não é mais do que o outro, ao CONEF cabe cuidar da Política em sua 111 

totalidade e isto inclui o orçamento, até mesmo o destinado ao FAE; é sabido que a SEL tem 112 

duas unidades orçamentárias, uma da Secretaria e outra do Fundo e caberia ao CONEF ter 113 

conhecimento de onde, em quais Programas, os recursos estão sendo aplicados. Se for 114 

levado em consideração o que está previsto na legislação o CONFAE para atuar precisa 115 

seguir o Programa de Apoio ao Esporte - PAE, Programa que não foi publicado até a 116 

presente data, ouvido previamente o CONEF-DF. Deste modo, não cabe falar que um 117 

Conselho é mais do que o outro, mas que suas ações são interdependentes e deveriam 118 

estar orientadas na mesma direção. A Secretária Executiva disse que em sua opinião 119 

deveria se ter somente um Conselho, como é em outras pastas, e para isto seria necessário 120 

fazer toda uma revisão legal. Exemplificou o Conselho dos Direitos da Criança e do 121 

Adolescente, há fundo e é um único Conselho que sabe de tudo e não uma situação um 122 

tanto esquizofrênica, como no Esporte, que um trata de uma coisa, mas precisa ouvir o 123 

outro, criando uma morosidade a um processo administrativo que por si só já é lento. A 124 

Presidente perguntou se sempre foi assim. A Secretária Executiva explicou que 125 

historicamente o CONEF foi criado em 1993 pela Lei Orgânica do DF, mas somente passou 126 

de fato a funcionar em outubro de 2012 e o CONFAE foi criado em 2000 por uma 127 

determinação legal de normatizar a administração dos fundos. Neste momento, caso o 128 

CONEF estivesse em funcionamento provavelmente não se teria criado o CONFAE e 129 

quando foi em 2011 a Procuradoria ou o Ministério Público, a Secretária Executiva não se 130 

recordava do órgão, exigiu que a Secretaria de Esporte colocasse o CONEF em 131 

funcionamento sob pena de não poder mais utilizar os recursos do fundo, na medida em que 132 

havia previsão do CONEF ser ouvido e como o mesmo não existia haveria uma 133 

irregularidade que precisava ser corrigida. O Convidado César disse que concordava com o 134 

posicionamento dado pela Déborah, pois não existe hierarquia, subordinação entre os 135 
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Conselhos, pois eles são autônomos. Contudo, como o CONEF versa sobre as Políticas 136 

gerais do Esporte as orientações que ele fornece acabam sendo utilizadas pelo CONFAE. A 137 

Secretária Adjunta questionou o Convidado César quanto a existência de Conselho único e 138 

disse que a Secretaria iria passar o que foi feita na reunião do CONFAE para o CONEF ter 139 

conhecimento e se manifestar. O Convidado César respondeu que esta atitude seria muita 140 

positiva, pois desburocratizaria os trâmites administrativos e levaria a ter uma política única. 141 

Exemplificou que a Comissão de Orçamento poderia ser fortalecida com o CONFAE 142 

trabalhando ali dentro. A Secretaria Executiva sinalizou que este é o modelo utilizado pelo 143 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA, mas que existem outros 144 

modelos, sendo sempre mantida a existência de um Conselho único. O Convidado César 145 

complementou dizendo que seria válido conhecer o funcionamento de outros Conselhos. A 146 

Presidente disse que neste momento se está lançando as ideias e que vê com bons olhos a 147 

junção dos Conselhos e que seria importante buscar a experiência de outras Secretarias. 148 

Disse também que trouxe a Ata da última reunião do CONFAE que discutiu questões do 149 

orçamento e solicitou que fosse passada por e-mail para os Conselheiros para que o 150 

CONEF tivesse conhecimento. Afirmou ainda que sua gestão terá transparência assim se 151 

comprometeu a trazer sempre a Ata das reuniões do CONFAE para que este colegiado 152 

possa analisar e emitir sua opinião. O convidado José Carlos se prontificou a buscar 153 

informações do CDCA em sua Secretaria. Neste momento, o Sr. Warleiton chegou e sua 154 

posse será dada na primeira oportunidade. A Secretária Executiva pediu a palavra para 155 

esclarecer que como a Política é traçado pelo CONEF o início da aplicação dos recursos 156 

deveria partir deste Conselho e não do outro; atualmente, a dinâmica de funcionamento está 157 

equivocada. A Presidente retomou a palavra e solicitou a todos que tivessem um pouco de 158 

paciência, pois o tempo era curto para ela assimilar toda a realidade da Secretaria, seus 159 

Conselhos e reiterou que independentemente disto seria importante ter conhecimento do 160 

que já havia sido realizado. O Convidado Ademar agradeceu a fala dos que o antecederam 161 

mas disse que discordava do posicionamento da Déborah e do César. Primeiramente deixou 162 

registrado que não havia entendido o aspecto mencionado a respeito da transparência, pois 163 

em sua opinião os dois Conselhos são transparentes. Em segundo lugar, disse que as 164 

competências dos dois Conselhos são diversas e são complementares. Compartilhou que 165 

teve a oportunidade de participar da elaboração do Regimento Interno dos dois Conselhos e 166 

que no momento estava se deparando com questões relativas à vaidade. Afirmou que seria 167 

preciso estabelecer a verdade, pois como faz parte dos dois Conselhos e participa das 168 

reuniões pode afirmar que não é verdade o que foi dito a pouco sobre as ideias do CONEF 169 

serem levadas ao CONFAE. Afirmou que as ideias trabalhadas no CONFAE vêm do próprio 170 

CONFAE. Disse que em sua opinião o CONEF é um órgão regulador de Políticas, sendo 171 

portanto mais normativo e o CONFAE mais executivo seguindo a Lei podendo até executar 172 

o que é determinado pelo CONEF, mas sua função é outra. Complementou dizendo que a 173 

junção num único Conselho precisa ser pensada com calma, pois tudo que é feito às 174 

pressas e baseado nas emoções tem tudo para dar errado. Então, sugeriu que se fizesse 175 

uma análise e que a mesma fosse feita sem paixão, sem vaidade, pois um Conselho é 176 

complementar ao outro, não tem um acima do outro ou porque um nasceu primeiro que o 177 

outro. Se a discussão for neste canal não terá futuro. Finalizou dizendo que tem quarenta 178 

anos de trabalho no Esporte e é preciso ter parceria e não o sentimento de que alguém é 179 

melhor do que o outro, pois o Esporte precisa de todos. É preciso ter o conhecimento de que 180 



 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER 

 

  

 

 5 

os dois Conselhos tem interdependência, mas competências específicas e complementares 181 

nas suas ações. Se tivermos este pensamento toda esta discussão é desnecessária, pois 182 

ela já aconteceu em outra época. Comentou ainda estar surpreso com a posição do Cesar, 183 

pois anteriormente era contra e agora é a favor de um único Conselho. A Presidente 184 

enfatizou que a discussão voltou até mesmo para ela se inteirar da opinião dos presentes, 185 

saber o que pensam da atuação dos dois Conselhos e simplesmente se responder a uma 186 

questão levantada pela Conselheira Tatiana. Finalizou dizendo que o posicionamento da 187 

outra gestão pode ser revisto na medida em que pode estar havendo algum tipo de 188 

insatisfação. A Conselheira Tatiana justificou sua pergunta dizendo que antes e depois das 189 

reuniões do CONFAE senta com a representante de seu segmento e dialogam e pode 190 

perceber que nem sempre as discussões realizadas nos dois Conselhos caminham na 191 

mesma direção. Complementou que independentemente de ser dois ou um Conselho que 192 

eles deveriam seguir a mesma ideologia, pois se está falando do mesmo tema: Esporte. 193 

Sintetizou dizendo que em sua opinião não faz sentido os Conselhos terem opiniões 194 

divergentes, posicionamentos contrários sendo que eles são congruentes e precisam 195 

caminhar juntos. A Secretária Executiva reiterou que em sua fala não há nenhum aspecto 196 

concernente à vaidade e sim à legalidade e que muitas vezes se é obrigado a trazer um 197 

histórico para esclarecer às discussões atuais, pois o que falou foi um fato e nada mais ou 198 

menos do que isto; o fato é se o CONEF já estivesse em funcionamento nos anos 2000 não 199 

haveria necessidade de se ter dois Conselhos, na medida em que se daria ao CONEF a 200 

atribuição de gerenciar os recursos do fundo. A discussão atual é de gestão dos dois 201 

Conselhos, o melhor funcionamento deles para não se ter o risco de estarem caminhando 202 

para lados contrários. Além disto, é preciso lembrar que para o CONFAE atuar é preciso ter 203 

o Programa de Apoio ao Esporte - PAE, Programa que até hoje não foi desenhado e a Lei 204 

do CONFAE é clara quanto a isto e nesta dinâmica o CONEF precisa ser ouvido 205 

previamente. Relembrou que quando da criação do cargo de Secretária Executiva do 206 

CONEF foi determinado como uma das atribuições do cargo a elaboração do PAE, Lei 207 

também que precisa ser revista, pois esta atribuição não é da Secretária Executiva e sim do 208 

gestor da Pasta. O Conselheiro César esclareceu que como havia a previsão legal da 209 

existência dos dois Conselhos as discussões feitas à época foi de que fossem mantidos os 210 

dois Conselhos e com isto se trabalhou na construção dos Regimentos Internos e das 211 

competências. Contudo, agora que se tem os dois em funcionamento vale a pena ter outra 212 

discussão que diz respeito à continuidade ou não se ter dois Conselhos. No momento, se 213 

poderia buscar com experiências de outros Conselhos, o CDCA, e ver os pontos positivos e 214 

disse ser de opinião que estruturalmente quanto menor a estrutura administrativa mais fácil 215 

e ágil se torna o funcionamento da máquina pública. A Secretária Executiva disse que se for 216 

ser revisto qualquer dispositivo legal seria preciso o CONEF voltar a ser deliberativo, pois 217 

originalmente, Lei Orgânica do DF, sua natureza é deliberativa e não consultiva e ainda 218 

ponderou que seria importante ampliar a participação do Estado tendo Pastas como a 219 

Saúde, Turismo, Cultura, Assistência Social, Fazenda e consequente seria preciso para 220 

manter a paridade rever as cadeiras dos representantes da sociedade civil. O convidado 221 

Reginaldo perguntou como era elaborada a pauta e se tinham aspectos vindos da outra 222 

gestão. A Secretária Executiva explicou que a pauta é elaborada pela Presidente e Vice-223 

Presidente com a participação da sua pessoa ao retomar as pendências ou trazer novas 224 

demandas vindas das reuniões das Comissões e especificamente quanto ao item de revisão 225 
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das metas, os oito itens foram construídos na reunião de dezembro de 2014, já com os 226 

membros do segundo mandato empossados, e foi trazido para esta reunião para 227 

conhecimento dos novos Conselheiros do Governo, em virtude do Decreto de janeiro de 228 

2015 que destituiu todos os seus representantes e para avaliação se estas continuarão 229 

sendo as prioridades de ação do CONEF para o ano de 2015. A Vice-Presidente explicou 230 

que a pauta deveria ter ido com cinco dias de antecedência, mas que somente ontem pode 231 

se reunir com a Presidente e estão buscando uma estratégia para que isto não ocorra nas 232 

próximas reuniões. O Convidado Reginaldo reiterou sua pergunta para entender se as 233 

metas tinham sido estabelecidas pela gestão atual. O Convidado José Carlos disse que a 234 

Presidente pode indicar suas prioridades, mas esta definição é feita em conjunto. A Vice-235 

Presidente explicou que para se chegar a estes oito itens foram recebidas as demandas das 236 

Comissões, discutido em algumas Plenárias e teve-se esta síntese de prioridades. A 237 

Secretária Executiva exemplificou com o item 4 - elaboração de minuta da Lei da Bolsa 238 

Atleta; a gestão anterior havia solicitado ajuda ao Conselho para rever e atualizar a Lei, mas 239 

supondo que a nova gestão tenha uma Assessoria Jurídica que consiga conciliar as 240 

demandas da SEL e elabore a minuta a participação do CONEF não será a de elaborar, 241 

mas a de opinar no que já está feito. A Secretaria Adjunta disse que o importante é não se 242 

perder o que já foi construído e deu outro exemplo o da Lei de Incentivo ao Esporte que o 243 

jurídico deu um posicionamento e após conversas com a Déborah está sendo alterado, pois 244 

em um mês de gestão conhecer tudo da máquina é muito difícil. A Conselheira Carmem 245 

sintetizou que o maior impacto do que foi falado até então é a falta do PAE. Disse que as 246 

ações que saíssem das Comissões deveriam estar alinhadas para subsidiar a construção 247 

deste Programa e que ações isoladas não tem consistência, é diferente dizer que 248 

determinada ação faz parte de um Programa e diante disso é que a Procuradoria questiona 249 

a Secretaria, pois libera-se recurso para que? Para qual ação? Em qual contexto? As ações 250 

saindo do CONFAE ou do CONEF se forem de encontro ao Projeto macro de Esporte no DF 251 

são aceitas sem questionamento e o que não se pode deixar é que as ações aconteçam 252 

porque serão boas para a minha pessoa. Concluiu, dizendo que a prioridade zero deveria 253 

ser a construção deste Programa. A Presidente aproveitou o assunto e convidou todos os 254 

presentes a participarem da Audiência Pública da SEL que acontecerá de 02 a 04 de março 255 

de 2015, no período vespertino, no Estádio Mané Garrincha, para construir este Programa. 256 

Neste encontro serão convidados os diversos segmentos esportivos: Clubes, Associações, 257 

Federações, Atletas, Terceiro Setor. Ela enfatizou que a presença de todos é fundamental e 258 

que tão logo se tenha a programação do evento, a mesma será enviada pela Secretária 259 

Executiva por meio eletrônico. A Vice-Presidente leu todas as metas: 1) Utilização dos 260 

recursos do Fundo de Apoio ao Esporte - FAE.  Na época foi o tema prioritário e já foi 261 

discutido um pouco no dia de hoje. 2) Recursos Humanos da SESP - incluindo os do 262 

CONEF-DF e CONFAE. A Secretária Executiva relembrou que em 2014 a SEPLAG pediu 263 

que todas as Secretarias fizessem um levantamento das suas necessidades de pessoal e o 264 

CONEF encaminhou a sua: uma Secretária Executiva, um profissional de nível superior com 265 

especialidade para cada Comissão, isto é, para a de Legislação um com formação em 266 

Direito, para de Orçamento, um com formação Contábil, para a de Programas, um com 267 

formação em Educação Física ou Administração e assim por diante, além da parte 268 

administrativa; o mesmo foi feito para o CONFAE, pois as pessoas à época não tinham 269 

conhecimento técnico para fazer as tarefas exigidas nos cargos já existentes; o intuito era 270 
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que os Conselhos não fossem esquecidos na formulação de pessoal. 3) Elaboração de 271 

minuta do Sistema Desportivo do DF. A Presidente disse que talvez no encontro a 272 

discussão desta minuta possa ser levada para discussão. 4) Elaboração de minuta da Lei 273 

da Bolsa Atleta - revisão e atualização.  A Secretária Adjunta solicitou que o Conselho 274 

apresentasse o que já foi elaborado quanto à elaboração da minuta para a SEL, pois lá 275 

também já se tem uma proposta em andamento e com isto se ganharia tempo, pois se 276 

construiria um único documento. A Secretária Executiva disse que a discussão estava 277 

adiantada e aguardava a participação do segmento das pessoas com deficiência para 278 

finalizá-la e que a discussão estava acontecendo na Comissão de Legislação e Normas. A 279 

Vice-Presidente sugeriu que a reunião da Comissão pudesse ser na SEL e aí se conversaria 280 

com os técnicos e se chegaria num único documento. A Secretária Executiva relembrou que 281 

houve uma tentativa de construir o documento em conjunto com a SEL; tiveram reuniões 282 

que contaram com a participação do servidor Heder. Contudo, no ano anterior devido à 283 

Copa e as eleições tudo foi feito de modo atípico. 5) Elaboração de minuta transformando 284 

Programa Compete Brasília em Lei. A Conselheira Tatiana disse que este tópico havia 285 

sido colocado como objetivo para o ano de 2015, mas nada havia sido feito até então. 286 

Esclareceu que a preocupação em transformá-lo em Lei estava relacionada com a questão 287 

orçamentária, pois o recurso para o ano seguinte poderia já estar previsto no orçamento da 288 

Secretaria e não se ficaria dependendo de Emendas Parlamentares para a sua realização. 289 

O Convidado José Carlos complementou dizendo que passaria a ser uma Política de Estado 290 

e não de Governo.  6) Acompanhamento do Processo da Lei de Incentivo ao Esporte. A 291 

Conselheira Tatiana pediu que fossem atualizadas as informações após a reunião de 292 

dezembro de 2014, pois assim se poderia dar continuidade ao trabalho já realizado em anos 293 

anteriores. O Convidado Ademar explicou que de trâmite do processo já são dois anos e 294 

que foram mais dois de construção da minuta tendo a participação da sociedade civil 295 

organizada. A Secretária Executiva disse que o termo acompanhamento se referia tão 296 

somente a acompanhar o andamento do processo físico que ficou sob sua responsabilidade 297 

e que não havia participação de nenhuma Comissão para verificar o conteúdo do processo; 298 

isto era feito na medida em que a SEL solicitava ao CONEF algum posicionamento, como foi 299 

no final do ano de 2014. Relembrou a todos que o último encaminhamento do processo ao 300 

CONEF-DF se deu em virtude do parecer de inviabilidade dado pela Consultoria Jurídica da 301 

Casa Civil tendo por base a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Eleitoral e que na 302 

reunião de dezembro de 2014 ficou a cargo do Colaborador Cesar e da sua pessoa 303 

redigirem a posição do CONEF-DF quanto a essa questão. Comentou ainda que o 304 

Presidente à época, Célio René, havia solicitado a participação do Conselho em 2013 para 305 

responder a demanda da Secretaria da Fazenda sobre o estudo da estimativa da renúncia 306 

da receita. Na análise do processo foi percebido que já havia um parecer do Secretário da 307 

Fazenda informando que já havia sido incluída a previsão da renúncia fiscal na proposta da 308 

Lei Orçamentária Anual - LOA de 2015 com valores atualizados, na casa de R$ 309 

30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para os anos de 2015, 2016 e 2017. Neste parecer 310 

que também contou com a ajuda do Conselheiro Israel o Conselho se manifesta a favor da 311 

continuidade do andamento do processo e solicita à Secretaria de Esporte que fosse revisto 312 

o parecer do sobrestamento em virtude de não haver ilegalidade, de já se ter cumprido o 313 

impedimento relativo à Lei Eleitoral e de já se ter incluído a previsão da renúncia fiscal na 314 

LOA, o que afastaria o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Após a 315 
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contextualização a Secretaria Executiva explicou que ao acaso teve acesso ao parecer da 316 

Secretaria do Esporte e Lazer, após a manutenção do sobrestamento e, então, ponderou 317 

todas as questões já levantadas com a atual Secretaria e solicitou ajuda do Convidado 318 

Ademar que prontamente contribuiu dando argumentos para um novo parecer da Secretária 319 

do Esporte e Lazer e passando o contato de um Conselheiro do CONFAE que é 320 

representante da Secretaria da Fazenda para se verificar as informações da renúncia fiscal 321 

e fundamentar este parecer. Assim, se conseguiu o anexo da Lei de Diretrizes 322 

Orçamentárias - LDO de 2015 onde de fato consta a estimativa da renúncia. Contudo, a 323 

renúncia do ICMS vinha com valores globais em torno de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões 324 

de reais) e o que se queria saber era se os R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) 325 

estavam neste bolo. O Conselheiro do CONFAE ficou de averiguar esta informação, mas 326 

esclareceu que de acordo com o parecer do Secretário da Fazenda constante do processo 327 

esta previsão de fato já teria sido incluída na LDO de 2015. O Convidado Ademar acredita 328 

que isto não seja possível, mas neste momento, se está aguardando a resposta da Fazenda 329 

para subsidiar um novo parecer da AJL da SEL para evitar o arquivamento de quatro anos 330 

de trabalho. A Secretária Executiva aproveitou para esclarecer um questionamento feito pela 331 

Secretária Adjunta que foi o de como este recurso seria aplicado pela Secretária de Esporte 332 

e solicitou ao Convidado Ademar para prestar estes esclarecimentos. O Convidado Ademar 333 

explicou que a entidade submete um projeto que deverá ser aprovado pelo CONEF com a 334 

supervisão da Secretaria do Esporte e Lazer que ao aprova-lo comunica à Secretaria da 335 

Fazenda que emite um Certificado de Captação. Este Certificado permitirá que a entidade 336 

procure empresas que farão uma remissão, isto é, ao invés de pagarem determinado valor 337 

ao Governo referente ao ICMS, farão em seu exercício findo a demonstração da aplicação 338 

de recursos aos projetos esportivos. Deste modo, os recursos são diretamente entregues à 339 

entidade, não passam nem pela Secretaria de Fazenda e nem de Esporte, funcionando nos 340 

moldes da Lei Federal e depois caberá ao Conselho, à Secretaria de Esporte e à entidade 341 

proponente fazerem a prestação de contas. O Convidado Ademar concluiu sua fala 342 

sugerindo à Presidente do CONEF e Secretária do Esporte e Lazer que orientasse a sua 343 

Assessoria Jurídica que ao analisar qualquer processo tivesse o cuidado de se atentar para 344 

a realidade do Esporte e não tão somente aos aspectos legais. Sugestão acatada pela 345 

Presidente do CONEF-DF. A Conselheira Tatiana pediu informações de qual seria o próximo 346 

passo. A Secretária Executiva explicou que ela está aguardando o Anexo a ser entregue 347 

pelo Conselheiro do CONFAE para que possa subsidiar o parecer da AJL/SEL. A Presidente 348 

complementou dizendo que além das questões legais tem o aspecto politico onde ela 349 

precisará sensibilizar seus pares sobre a importância desta Lei para o Esporte no DF. 7) 350 

Reparos nas instalações físicas do CONEF. A Presidente explicou que chegou um 351 

processo na Secretaria e hoje não se sabe a quem de fato pertence este prédio onde está 352 

localizada a sede do Conselho. Disse ter pleno conhecimento das necessidades de reforma, 353 

mas antes será preciso saber quem é o proprietário do espaço. A Conselheira Tatiana e os 354 

Convidados Ademar e José Carlos questionaram se pelo menos se poderia arrumar o 355 

banheiro. A Presidente enfatizou que atualmente a Secretaria está sem recursos para este 356 

tipo de ação. A Secretária Executiva disse que diante deste quadro poderia ser previsto um 357 

espaço para o CONEF na mudança para o Estádio Mané Garrincha. 8) Aquisição de 358 

impressora e viabilização de acesso à internet. A Vice-Presidente disse que este item 359 

estaria associado ao anterior e a Presidente reiterou saber das necessidades e que na 360 
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medida do possível estará providenciando solução para as questões levantadas. O 361 

Colaborador César questionou à Secretária Executiva quem tinha cedido o espaço para o 362 

CONEF. Ela respondeu que o Secretário de Esporte à época e que havia uma placa de 363 

inauguração do espaço como sede do Conselho. Antes de encerrar a reunião foi dado posse 364 

ao Conselheiro que havia chegado atrasado. III - Posse do Conselheiro - mandato 365 

dezembro/2014 a novembro/2016. O Conselheiro Warleiton Dias Souza, representante da 366 

Federação Esportiva do DF, tomou posse. VII - Informes: 1) Calendário 2015. Já foi 367 

discutido anteriormente. A Vice-Presidente perguntou se alguém teria algum informe. A 368 

Conselheira Tatiana disse que CONFAE está fazendo um trabalho de recadastramento junto 369 

às Federações/Associações Desportivas, mas o atendimento está truncado, pois quando se 370 

chega lá as pessoas nem sabem do que se trata. A Secretária Adjunta explicou que a 371 

Secretária Executiva do CONFAE saiu de férias e a equipe é nova, mas se prontificou a 372 

solicitar mais cuidado por parte da sua equipe de trabalho. A Presidente informou que a 373 

Secretaria agora tem um novo nome - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito 374 

Federal - sigla SEL. O Colaborador César convidou a Secretária para participar de uma 375 

sessão na OAB - Comissão de Direito Desportivo que acontecem sempre na última quinta-376 

feira de cada mês a partir das 18.30; especificamente o convite seria para o dia 26 de março 377 

com o objetivo de se apresentar e falar dos desafios, das perspectivas, principais projetos 378 

da Secretaria, bem como estreitar os laços com a OAB na tentativa de consolidar a proposta 379 

de constituir um Tribunal de Justiça Desportiva compartilhado buscando atender as 380 

Federações menos favorecidas inclusive com o intuito de poderem pleitear recursos 381 

públicos. Esclareceu que tanto o Célio quanto o Júlio, na condição de Secretários já 382 

compareceram a esta reunião. Aproveitou para fazer um segundo convite para que a 383 

Secretária conheça a Diretoria de Inteligência do Sistema Brasileiro de Inteligência que está 384 

encarregada de articular a área de inteligência, principalmente para assessorar as áreas de 385 

defesa e segurança, para as Olímpiadas, pois Brasília sediará alguns jogos de futebol. 386 

Explicou que esta Diretoria tem a participação de vinte e cinco órgãos e o objetivo desta 387 

visita seria também o de estreitar os laços com a Secretaria de Esporte e com o CONEF 388 

onde o Diretor poderia participar de uma reunião falando sobre as competências da Diretoria 389 

e como é feita a articulação local para a assegurar a devesa e a segurança. A Secretária 390 

Adjunta comentou participou de uma reunião no final de semana que teve uma 391 

apresentação do Senhor Leandro, Presidente do Tribunal, que foi convidado a participar da 392 

Audiência Pública para explicar e propor questões referentes a esta temática. O Conselheiro 393 

Alex informou que em 2015 será realizado o II Seminário de Artes Marciais com o objetivo 394 

de estreitar as Artes Marciais do CREF7 e se colocou à disposição para realizar 395 

apresentações, shows de capoeira caso a Secretaria tenha interesse. A Vice-Presidente 396 

informou que nos dias 28 e 29 de maio, na Universidade Católica de Brasília, auditório 397 

principal, será realizado o Congresso Internacional, mais conhecido como CONCREF, tendo 398 

como tema principal Saúde da Educação Física e Perspectiva atual. A Secretária Executiva 399 

explicou que o local destinado para o Tribunal seria uma das salas do CONEF, assim na 400 

mudança poderia ser previsto um espaço maior para, se for de interesse a continuidade 401 

deste projeto, alocar o Tribunal. O Convidado Reginaldo agradeceu o convite feito à sua 402 

Secretaria para estar no Conselho e disse que trabalha no SEPLAG no setor de captação de 403 

recursos e que na gestão anterior houve recurso para construção/reforma Cave que não foi 404 

utilizado e no momento se coloca à disposição para colaborar no que for preciso. Antes de 405 
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encerrar a reunião a Vice-Presidente convidou todos os presentes para tirar uma foto. VIII - 406 

Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, a Vice-Presidente agradeceu a presença 407 

de todos e declarou encerrada a reunião às doze horas na qual eu, Déborah Igreja do 408 

Prado, na qualidade de Secretária Executiva do CONEF-DF, lavrei a presente ata, lida e 409 

achada conforme, segue assinada pelas Presidente e Vice-Presidente do CONEF-DF e por 410 

mim.   411 

 412 

 413 
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