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 3 
Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e quinze, às dez horas e dez 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 Vigésima Sexta 6 

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

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

Ferracciolli Filho (Membro Suplente - Secretaria de Estado de Educação do DF), José 9 

Carlos Amaral de Bragança (Membro Suplente - Secretaria de Estado de Políticas para 10 

Crianças, Adolescentes e Juventude do DF), Reginaldo Severino dos Santos (Membro 11 

Titular - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF), Paulo 12 

Henrique Azevêdo (Membro Titular - Notório Saber Esportivo), Warleiton Dias Souza 13 

(Membro Suplente - Federação Esportiva do DF), Tatiana Wesfield Mendes (Membro Titular 14 

- Segmento Esportivo Universitário), Ronaldo Pires da Rocha (Membro Suplente - Segmento 15 

Esportivo Universitário), Carmem de Oliveira Furtado (Membro Titular - Atletas do DF), 16 

Letisson Samarone Pereira (Membro Suplente - Esporte para Pessoas com Deficiência), 17 

Cristina Queiroz Mazzini Calegaro (Membro Titular - Conselho Regional de Educação Física 18 

do Distrito Federal), Alex Charles Rocha (Membro Suplente - Conselho Regional de 19 

Educação Física do Distrito Federal) e Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do 20 

CONEF-DF. Também estiveram presentes os seguintes convidados: Ademar Lamoglia 21 

(Federação Brasiliense de Taekwondo), César Lima (Ordem dos Advogados do Brasil - 22 

OAB), Letícia Bortolon (Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - Segeth), 23 

Ricarda Lima (Secretaria Adjunta da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do DF - SEL) 24 

e Rubens Guedes Memória (Secretaria de Estado de Educação do DF - SEDF). Foi 25 

conferido o quórum para abertura da Reunião e havia seis Conselheiros Titulares presentes, 26 

número suficiente para a abertura da Reunião. A Presidente perguntou se todos os 27 

presentes haviam recebido a pauta por meio eletrônico e se tinham alguma proposta de 28 

alteração ou inclusão na mesma. Os presentes informaram que a receberam. A convidada 29 

Letícia, futura Conselheira representante das Administrações Regionais, se apresentou 30 

dizendo que a participação da Segeth é super pertinente, pois a Secretaria pretende aliar 31 

todas as Políticas com Gestão do Território e perguntou se haveria um espaço para 32 

apresentar alguns projetos, inclusive de ocupação de espaço público para as atividades 33 

esportivas. Acordou-se que havendo tempo hábil, ela faria uma breve apresentação ainda 34 

nesta reunião; caso não, a discussão seria incluída como item de pauta para reuniões 35 

subsequentes. I - Aprovação da Pauta. A pauta foi aprovada pelos presentes em sua 36 

totalidade, levando em consideração a proposta da Convidada Letícia e teve o seguinte teor: 37 

I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências; III - Posse dos Conselheiros - 38 

mandato dezembro/2014 a novembro/2016; IV - Recomposição das Comissões e 39 

Atualização dos Contatos dos Conselheiros; V - Dinâmica de Funcionamento do CONEF-DF 40 

- Reuniões, Comissões; VI - Leitura e Aprovação da Ata da 25ª Reunião Ordinária do 41 

CONEF-DF; VII - Conclusão da Audiência Pública - Proposta de Trabalho do CONEF-DF; 42 

VIII - Apresentação do Projeto de Lei nº 12/2015 - dispõe sobre a política de Desporto do 43 

Distrito Federal; IX - Informes: a) Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte - Processo nº 44 

220.001.182/2012; b) Unesco - Publicação das Diretrizes em Educação Física de Qualidade. 45 
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X - Encerramento. II - Justificativa das ausências. A Secretária Executiva justificou a 46 

ausência dos Senhores Israel Carrara de Pinna representante da Secretaria de Estado de 47 

Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF e Cristina Barros Freyer (Membro 48 

Suplente - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF), bem como 49 

do Colaborador Ricardo Vidal (Instituto Joaquim Cruz). III - Posse do Conselheiro - 50 

mandato dezembro/2014 a novembro/2016. Tomaram posse os Conselheiros: Orlando 51 

Ferracciolli Filho (Membro Suplente - Secretaria de Estado de Educação do DF), José 52 

Carlos Amaral de Bragança (Membro Suplente - Secretaria de Estado de Políticas para 53 

Crianças, Adolescentes e Juventude do DF), Reginaldo Severino dos Santos (Membro 54 

Titular - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF) e Paulo 55 

Henrique Azevêdo (Membro Titular - Notório Saber Esportivo). IV - Recomposição das 56 

Comissões e Atualização dos Contatos dos Conselheiros. A Secretária Executiva 57 

passou uma planilha para os novos Conselheiros escolherem as Comissões e atualizarem 58 

seus contatos, marcando um OK ao lado do seu nome. V - Dinâmica de Funcionamento 59 

do CONEF-DF - Reuniões, Comissões. A Secretária Executiva explicou rapidamente o 60 

funcionamento do Conselho. Disse da importância da participação nas reuniões plenárias 61 

mensais que acontecem às segundas quartas-feiras de cada mês, bem como das reuniões 62 

das Comissões onde os suplentes participam com voz e voto; esta dinâmica foi decidida 63 

entre os Conselheiros para não sobrecarregar os Titulares haja vista ser um Conselho 64 

pequeno. Além destas informações repassadas, a mesma ficou de encaminhar aos novos 65 

Conselheiros o calendário de 2015 e as legislações do CONEF, bem como tirar dúvidas. VI - 66 

Leitura e Aprovação da Ata da 25ª Reunião Ordinária do CONEF-DF. A Ata da 25º 67 

Reunião Ordinária foi encaminhada por meio eletrônico e não houve nenhuma manifestação 68 

por parte dos Conselheiros ficando então considerada lida e aprovada na íntegra por todos 69 

os presentes. VII - Conclusão da Audiência Pública - Proposta de Trabalho do CONEF-70 

DF. A Presidente disse que a Audiência Pública aconteceu entre os dias 02 e 04 de março 71 

do corrente ano e foi muito positiva, pois trouxe insumos para a SEL trabalhar. Em seguida, 72 

solicitou que a Secretária Adjunta fizesse a explanação da conclusão das ações 73 

programadas. A Secretaria Adjunta perguntou quem havia participado da Audiência e oito 74 

pessoas levantaram a mão. Relembrou que além da Plenária houve Grupos Temáticos e ao 75 

final as propostas foram sistematizadas para ações programadas para a SEL. Foram 76 

discutidos diversos assuntos na medida em que as ações eram apresentadas. Em síntese, 77 

foram destacados: 1) a SEL está revendo suas Portarias, Editais, Projetos Básicos levando 78 

em consideração, na medida do possível e dentro da legalidade, os anseios da comunidade 79 

esportiva; 2) utilização dos espaços públicos esportivos somente para a prática de 80 

atividades esportivas e sem fins lucrativos; 3) levantamento dos espaços esportivos e 81 

próprios da SEL para regularizar seu uso; informou que após estudo cronológico, desde 82 

1988, o espaço ocupado pelo CONEF é de fato da SEL; 4) atenção para a qualidade na 83 

execução dos projetos esportivos em espaços públicos, mesmo sendo realizados por meio 84 

de convênios; além de serem gratuitos devem ser ministrados por profissionais habilitados 85 

para não incorrer em pendência de fiscalização do CREF 7; 5) estreitar relação com os 86 

Administradores Regionais e os Gerentes de Esporte e Lazer; 6) aprovação de projetos de 87 

infraestrutura estão nesta gestão sob a responsabilidade da Comissão de Aprovação de 88 

Projetos - CAP/Segeth; 7) previsão de local destinado para alojamento quando da 89 

revitalização do espaço esportivo do Ginásio Claudio Coutinho; ponderado que é assunto 90 
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polêmico, pois envolve o entendimento de parte do corpo técnico que pode ser espaço 91 

utilizado para habitar em área não permitida no Distrito Federal; solicitado que os 92 

Convidados Letícia e Cesar verificassem as questões relativas ao tema; 8) parceria da SEL 93 

com a Secretaria de Educação na realização dos Jogos Escolares do DF; o Convidado 94 

Rubens, futuro Conselheiro representante da Secretaria de Estado de  Educação, propôs 95 

que na próxima reunião fosse debatido a temática do Desporto Escolar envolvendo a 96 

parceria das duas Secretarias e questões relativas ao orçamento e aos Jogos Escolares do 97 

DF; 9) apoio internacional para capacitação de treinadores – verificar países como Japão e 98 

Alemanha que dispõe de programas com baixo custo ou custo zero para o DF. 10) parceria 99 

do segmento universitário com o desporto escolar buscando visão de continuidade no 100 

esporte; 11) políticas de inclusão social - o Conselheiro José Carlos solicitou que se 101 

verificasse a possibilidade de incluir jovens do regime sócio educativo em atividades 102 

esportivas da SEL; a Secretaria Adjunta da SEL disse que isto já é feito nos Centros 103 

Olímpicos e o que se percebe que os jovens não querem realizar as atividades esportivas, 104 

querem continuar somente como prestadores de serviços; o Conselheiro Letisson comentou 105 

que sua experiência em atender os jovens com deficiência na estrutura da Secretaria de 106 

Desenvolvimento Humano - SEDHS (antiga SEDEST) e que nestes espaços só há 107 

preocupação com o vínculo social, o esporte só é utilizado como recreação; ele comentou 108 

também da importância da SEL estreitar comunicação com a SEDHS para rever a forma 109 

como o esporte é utilizado; 12) realização de concurso público para a SEL - a Conselheira 110 

Carmem enfatizou a importância de se realizar concurso público, pois somente assim se 111 

poderá dar continuidade às ações propostas sendo preciso evitar que elas ficam presas à 112 

determinado gestor; a Presidente esclareceu que esta é uma prioridade em sua gestão, pois 113 

desde 2004 não se faz concurso para a SEL e o quadro é mínimo e tem visto diariamente os 114 

servidores sobrecarregados. 13) Contextualização e ligação dos trabalhos - O Colaborador 115 

Rubens comentou que o importante neste momento seria o de resgatar a unidade das 116 

ações, isto é, o mundo moderno acabou dividindo tanto as ações que as pessoas acabam 117 

não se falando, não se sabe o que o outro está fazendo. Ele ainda fez alguns 118 

questionamentos: a) Como falar do Desporto Escolar e não falar do Universitário? Como 119 

falar do Desporto Escolar e não falar de menor infrator? Afirmou que todos os fenômenos 120 

estão interligados e que muitas vezes as soluções ficam suspensas por conta de 121 

determinada estrutura administrativa. Finalizou dizendo que seria necessário ser ousado 122 

para romper com estas estruturas e poder de fato promover mudanças. Sugeriu que se 123 

observasse se o Conselho não está seguindo esta lógica ao criar diversas Comissões e aos 124 

poucos cada um se voltando para o seu próprio mundo e perdendo este elo de ligação, 125 

perdendo a efetividade e acabar não dando nenhuma resposta para a sociedade. A Vice 126 

Presidente concordou com a fala do Senhor Rubens e disse que realmente se está 127 

perdendo este elo de ligação; as Secretarias estão cada uma em seu canto, o Conselho em 128 

outro lugar, as Administrações distantes e ainda se tem as Federações em outro espaço. 129 

Disse que em sua opinião o Desporto nasce na Secretaria de Educação e destacou a 130 

importância das aulas de Educação Física serem ministradas pelos profissionais de 131 

Educação Física desde as séries iniciais e que assim se poderia conscientizar e sensibilizar 132 

a prática da atividade física deste o início, pois o que se vê é a juventude não querendo 133 

praticar o esporte na medida em que o contato com a atividade começa somente aos dez ou 134 

quinze anos de idade. Relembrou a fala do Secretário de Educação na Audiência Pública 135 
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que disse que não existia matéria mais importante que a outra, todas as matérias eram 136 

iguais. Comentou que a Educação Física é uma matéria que ao longo do tempo perdeu a 137 

importância e como não houve previsão na Lei de Diretrizes de Base para as aulas de 138 

Educação Física nas séries iniciais serem ministradas pelos profissionais da área, os 139 

Diretores para reduzirem o custo tiraram o espaço destes profissionais e as consequências 140 

são muitas: o desinteresse pelo esporte, a obesidade infantil, dentre outros. A Colaboradora 141 

Leticia pediu para completar a discussão, pois sua fala estava voltada para a integração das 142 

Políticas Públicas na medida em que o governo atual está preocupado com a 143 

horizontalidade no tratamento das informações e das diferentes Políticas e dentro do que foi 144 

apresentado estaria a questão do levantamento dos equipamentos públicos e por ter um 145 

olhar técnico de outra área - Arquitetura e Urbanismo - se preocupa com a gestão do 146 

território e seria preciso avaliar a possibilidade de em longo prazo se fazer um 147 

monitoramento disto. Explicou que normalmente se cria uma Política, se implanta, mas não 148 

se monitora ou avalia que são duas etapas fundamentais para retroalimentar o sistema. 149 

Deste modo, seria preciso avaliar o raio de abrangência destes equipamentos; como as 150 

pessoas acessam estes equipamentos - tem linha de ônibus? Quanto custa este ônibus? O 151 

discurso do planejamento territorial é impossível de ser feito sem olhar para a mobilidade 152 

urbana, que é o direito de acessar a cidade: o esporte, o lazer, a cultura, fazer compras, 153 

tudo é acessibilidade. Exemplificou se não seria possível um passe livre para o esportista 154 

acessar os equipamentos. Informou que existe a Norma 3 que trata do Planejamento 155 

Territorial que foi instituída nos anos 80 e hoje está totalmente desatualizada. 156 

Complementou dizendo que a Secretaria de Gestão do Território está criando um Instituto 157 

de Planejamento para o DF com objetivo de agregar os dados de informações territoriais 158 

para produzir planejamento. Outro aspecto que ela comentou que pode colaborar com o 159 

conteúdo debatido sobre o menor infrator é a reocupação dos espaços públicos que se dá 160 

por meio do esporte e lazer; no mundo existem exemplos muito interessantes como a 161 

ciclovia da cidade de Bogotá. A cidade tem cerca de oito milhões de habitantes e aos 162 

domingos um milhão utilizam a ciclovia. A ideia foi posta nos anos 70, pois a violência era 163 

tanta que as pessoas tinham medo de ir às ruas aos domingos. Deste modo, se pode rever 164 

porque só fechar vias aos domingos no Plano Piloto, porque não levar esta prática para 165 

outras regiões administrativas? Por que não ampliar as ciclovias? E um pensamento mais 166 

ousado seria o de interligar estas ciclovias e poder percorrer de modo circular o DF, tendo 167 

clareza que em um projeto destes é que entra a integração dos órgãos públicos e seria uma 168 

pauta do Esporte - como tirar da caixinha o esporte e o lazer e passar a ser um fator de 169 

devolver a cidade para as pessoas, pois quando a comunidade se apropria daquele espaço, 170 

ela cuida e não o perde mais. Deu outro exemplo que na Turquia todo o projeto da 171 

mobilidade urbana foi desenvolvido com o Ministério da Saúde para reduzir os índices dos 172 

problemas cardiovasculares, obesidade; foi uma Política de Saúde Pública. A Presidente 173 

disse que as ponderações da Colaboradora Letícia foram muito pertinentes e que dependem 174 

de uma vontade política para serem realizadas. Os slides da apresentação do resultado da 175 

Audiência Pública farão parte anexa desta Ata e a Secretaria Executiva encaminhará o 176 

arquivo aos Conselheiros e Colaboradores. Após estas discussões a Secretaria Executiva 177 

pontuou que faltavam trinta minutos para o final da reunião e que precisariam ser objetivos 178 

para concluir o restante da pauta. Assim, comentou que repassaria a proposta de trabalho 179 

do CONEF feita à Presidente, que foi a de resgatar todas as ações desde a época dos 180 



 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER 

 

  

 

 5 

Grupos de Trabalhos - GTs, às Comissões até chegar às cinco prioridades e depois aos oito 181 

itens apresentados na reunião anterior. Proposta: nas reuniões das Comissões ver o que 182 

ainda se aplica ou não, pois se está diante de uma nova gestão e depois de realizada uma 183 

Audiência Pública e de posse de todo este material rever às propostas de ações do CONEF, 184 

não pensando na caixinha fechada e isolada, mas como trabalhar no micro para em Plenária 185 

deliberar e o Conselho poder ao final do ano apresentar o desenvolvimento de ações 186 

concretas voltadas para a Política do Esporte e Lazer do DF. Proposta aceita por todos os 187 

presentes. Para a efetivação deste trabalho ficará a cargo da Secretaria Executiva 188 

encaminhar aos Conselheiros e Colaboradores os arquivos dos GTs e das Comissões com 189 

as ações propostas naquele período. O Conselheiro José Carlos relatou que na reunião da 190 

Comissão de Política do Esporte se comentou sobre a importância do levantamento dos 191 

equipamentos públicos esportivos, pois hoje não se sabe o que temos, como temos e o que 192 

eles atendem. Como já havia dito à Presidente, repetiu que teria interesse em realizar esta 193 

atividade e agora poderia se agregar a parceria com a Secretaria da Leticia. A Secretaria 194 

Executiva relembrou a todos que no ano anterior havia participado na coleta de dados para 195 

o I Relatório das Cidades do Esporte e que teve a oportunidade de ir à antiga Secretaria de 196 

Habitação, hoje Gestão do Território e Habitação, e soube da existência de um Sistema - 197 

SITURB que poderia mapear tudo isto. A Presidente concluiu dizendo que este diagnóstico 198 

é fundamental para a elaboração de novas Políticas. A Secretária Adjunta disse que neste 199 

momento a Secretária irá solicitar ao Governador a renovação do projeto com a ONG 200 

Atletas pelo Brasil. Além disto, que a CODEPLAN já solicitou as perguntas que se quer 201 

buscar no censo. Ainda aproveitou para perguntar em que ponto estava a discussão da 202 

minuta da Lei da Bolsa Atleta. O Colaborador Ademar disse que estavam concluídas tanto a 203 

minuta da Bolsa Atleta quanto a do Compete. A Secretária Executiva explicou que a do 204 

Compete só havia sido formatada em Lei e mantido o conteúdo da Portaria em vigor e a da 205 

Bolsa Atleta estava bem adiantada faltando agregar as questões das pessoas com 206 

deficiência, pois seria preciso incluir o Anexo na nova Lei e ter Lei única. A Presidente pediu 207 

que a Comissão de Legislação e Normas apresentasse a proposta na reunião de abril de 208 

2015. A Secretária Adjunta comentou que a Portaria do Compete está sendo revista e que 209 

poderia ser trabalhada pelo Conselho após a sua revisão. VIII - Apresentação do Projeto 210 

de Lei nº 12/2015 - dispõe sobre a política de Desporto do Distrito Federal. A Secretária 211 

Executiva informou que a Assessoria Jurídica da SEL encaminhou ao CONEF e solicitou a 212 

análise do mérito do PL especialmente nos aspectos relacionados com a execução, 213 

operacionalização e repercussão orçamentária e financeira, bem como que a SEL solicitou 214 

adiamento do prazo à Subsecretaria de Relações Legislativas - Secretaria de Relações 215 

Institucionais e Sociais. A Presidente explicou que falou no dia anterior com o Assessor 216 

Claudio Alcântara e ele garantiu que o PL não iria entrar na pauta da reunião da Comissão 217 

de Assuntos Sociais - CAS da Câmara Legislativa do DF a ser realizada no dia seguinte. 218 

Depois de analisar globalmente o PL e ter vários debates o CONEF deliberou pela retirada 219 

total do projeto de Lei e marcação de audiência de Conselheiros, junto à Deputada Liliane 220 

Roriz ou à Comissão de Assuntos Sociais, para posterior discussão e aprofundamento do 221 

tema. IX - Informes: a) Projeto da Lei de Incentivo ao Esporte - Processo nº 222 

220.001.182/2012. O parecer da AJL foi modificado e encaminhado à Consultoria Jurídica 223 

da Casa Civil. b) Unesco - Publicação das Diretrizes em Educação Física de Qualidade. 224 

A Vice-Presidente esclareceu que no ano de 2014 se encaminhou para análise do CONEF 225 
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as Diretrizes da Educação Física pela qualidade e agora estava enviando a cartilha 226 

publicada. Ainda fez mais três informes. O primeiro, referente ao CONCREF que será 227 

realizado nos dias 28 e 29 de maio, na Universidade Católica de Brasília e tem como tema: 228 

A Saúde como base na Educação Física - uma nova perspectiva. O segundo, a Audiência 229 

Pública realizada com o apoio do Deputado Israel sobre a obrigatoriedade do profissional de 230 

Educação Física nas escolas públicas que acontecerá na Câmara Legislativa do DF, no dia 231 

27 de março, às 14h. O terceiro, a propaganda que se está fazendo no face book e nas 232 

mídias sociais sobre “Eu tenho CREF”. O Conselheiro Alex informou que aqueles que 233 

tiverem interesse em publicar matéria na revista do CREF podem contatá-lo, pois exerce 234 

função de Assessoria de Comunicação e solicitou à Secretária que respondesse algumas 235 

perguntas, assim como os Secretários anteriores fizerem, para entrar ainda na revista de 236 

março, em homenagem às mulheres. Reiterou informe da Comissão de Lutas Desportivas e 237 

Artes Marciais sobre um Seminário que será realizado em setembro. A Conselheira Tatiana 238 

informou que entre os dias 08 a 13 de junho será realizada em Brasília a Liga do Desporto 239 

Universitário - fase final. O Colaborador César reiterou convite à Presidente de comparecer 240 

à Reunião na Ordem dos Advogados do Brasil no dia 09 de abril, às 17h e estendeu o 241 

convite a todos os Conselheiros, pois as reuniões são abertas. A Secretária Executiva 242 

relembrou que nesta Audiência Pública foi a primeira vez que o CONEF se apresentou para 243 

a comunidade esportiva, em torno de 400 pessoas. A Presidente informou que as obras do 244 

Autódromo serão retomadas. X - Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, a 245 

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às doze horas e 246 

dez minutos na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de Secretária Executiva do 247 

CONEF-DF, lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pela Presidente 248 

e por mim.   249 

 250 

 251 

            LEILA BARROS                                                        DÉBORAH IGREJA DO PRADO  252 
      Presidente - CONEF/DF                                                Secretária Executiva - CONEF/DF 253 


