
 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER 

 

  

 

 1 

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E 1 
LAZER DO DISTRITO FEDERAL – CONEF-DF 2 

 3 
Aos oito dias do mês de abril de dois mil e quinze, às dez horas e vinte minutos, na Sala de 4 

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 Sétima Reunião 6 

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

dos seguintes Conselheiros: Leila Ramos (Presidente do CONEF-DF), Rubens Guedes 8 

Memória (Membro Titular - Secretaria de Estado de Educação do DF - SEDF), Orlando 9 

Ferracciolli Filho (Membro Suplente - SEDF), Israel Carrara de Pinna (Membro Titular - 10 

Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF), 11 

Reginaldo Severino dos Santos (Membro Titular - Secretaria de Estado de Planejamento, 12 

Orçamento e Gestão do DF - SEPLAG), Cristina Barros Freyer (Membro Suplente - 13 

SEPLAG), Paulo Henrique Azevêdo (Membro Titular - Notório Saber Esportivo), Clecio 14 

Nonato Rezende (Membro Titular - Secretaria de Estado de Gestão do Território e 15 

Habitação - Segeth), Warleiton Dias Souza (Membro Suplente - Federação Esportiva do 16 

DF), Tatiana Wesfield Mendes (Membro Titular - Segmento Esportivo Universitário), Ronaldo 17 

Pires da Rocha (Membro Suplente - Segmento Esportivo Universitário), Valéria Schmidt 18 

(Membro Titular - Esporte para Pessoas com Deficiência), Letisson Samarone Pereira 19 

(Membro Suplente - Esporte para Pessoas com Deficiência), Cristina Queiroz Mazzini 20 

Calegaro (Membro Titular - Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal – 21 

CFE 7), Alex Charles Rocha (Membro Suplente – CREF 7) e Déborah Igreja do Prado, 22 

Secretária Executiva do CONEF-DF. Também estiveram presentes os seguintes 23 

convidados: César Lima (Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) e Ricarda Lima 24 

(Secretaria Adjunta da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do DF - SEL). Foi conferido 25 

o quórum para abertura da Reunião e havia oito Conselheiros Titulares presentes, número 26 

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

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

inclusão na mesma. Os presentes informaram que a receberam e a Conselheira Tatiana 29 

pediu para incluir na pauta a discussão do Projeto de Lei do Compete Brasília. A Presidente 30 

aproveitou para informar que a revisão da Portaria do Compete está sob a responsabilidade 31 

da Professora Akemi, do Professor Ulisses e da AJL/SEL e a mesma deverá ser concluída 32 

ainda neste dia devendo trazê-la para apreciação do Conselho na próxima reunião. I - 33 

Aprovação da Pauta. A pauta foi aprovada pelos presentes em sua totalidade, levando em 34 

consideração a proposta da Conselheira Tatiana e teve o seguinte teor: I - Aprovação da 35 

Pauta; II - Justificativa das ausências; III - Posse dos Conselheiros - mandato 36 

dezembro/2014 a novembro/2016; IV - Recomposição das Comissões e Atualização dos 37 

Contatos dos Conselheiros; V - Leitura e Aprovação da Ata da 26ª Reunião Ordinária do 38 

CONEF-DF; VI - Análise Projeto de Lei nº 92/2015 - Programa Longevidade em Exercício; 39 

VII - Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos Coordenadores (15’ x 4 Comissões); 40 

VIII - Informes: a) Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte - Processo nº 220.001.182/2012; b) 41 

Projeto de Lei nº 12/2015 - dispõe sobre a política de Desporto do Distrito Federal; c) 06 de 42 

abril - Dia Mundial da Atividade Física; IX - Encerramento. II - Justificativa das ausências. 43 

A Secretária Executiva justificou a ausência do Conselheiro José Carlos Amaral de 44 

Bragança (Membro Suplente - Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 45 
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Adolescentes e Juventude do DF) e dos Colaboradores Ademar Lamoglia (Federação 46 

Brasiliense de Taekwondo) e Letícia Bortolon (Secretaria de Estado de Gestão do Território 47 

e Habitação - Segeth). III - Posse do Conselheiro - mandato dezembro/2014 a 48 

novembro/2016. Tomaram posse os Conselheiros: Israel Carrara de Pinna (Membro Titular 49 

- Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF), 50 

Rubens Guedes Memória (Membro Titular - Secretaria de Estado de Educação do DF - 51 

SEDF) e Clécio Nonato Rezende (Membro Titular - Secretaria de Estado de Gestão do 52 

Território e Habitação - Segeth) IV - Recomposição das Comissões e Atualização dos 53 

Contatos dos Conselheiros. A Secretária Executiva passou planilha para os novos 54 

Conselheiros escolherem as Comissões e atualizarem seus contatos. V - Leitura e 55 

Aprovação da Ata da 26ª Reunião Ordinária do CONEF-DF. A Ata da 26º Reunião 56 

Ordinária foi lida e os presentes a aprovaram na sua integralidade. VI - Análise do Projeto 57 

de Lei nº 92/2015 - Programa Longevidade em Exercício. O Coordenador da Comissão 58 

de Legislação e Normas, Conselheiro Paulo Henrique, informou que os Conselheiros 59 

Orlando e Rubens representantes da Secretaria de Estado de Educação - SEDF 60 

apresentaram um Programa da SEDF - Ginástica nas Quadras - muito semelhante à 61 

proposta do PL que já funciona no DF há mais de trinta anos e não tem uma Lei específica 62 

que o regulamente. Esse Programa é uma ação de Governo, é mais abrangente que o PL, 63 

pois não limita a idade, já que o PL é somente para o idoso. Deste modo, a CLN quer mais 64 

prazo para levantar outros dados deste Programa e poder fazer parecer mais 65 

fundamentado. Assim, já foi marcada reunião extraordinária para o dia 22 de abril onde 66 

todos estão convidados a participar. A Secretaria Executiva complementou dizendo que a 67 

proposta da CLN, com o intuito de ganhar tempo, seria que a Plenária aprovasse o mérito 68 

das alterações nesta Plenária e, assim, o parecer da CLN poderia ser encaminhado 69 

diretamente para AJL/SEL. Finalizou, dizendo que o parecer estaria vinculado ao paralelo do 70 

PL com o com o Programa Ginástica nas Quadras da SEDF na medida em que este tem 71 

diretriz pedagógica, atende determinado número de pessoas em tantos núcleos no Plano 72 

Piloto e em várias Regiões Administrativas. Além disso, alguns ajustes de português e 73 

algumas alterações de nomenclatura como não ser Universidades e sim Instituição de 74 

Ensino Superior. A Conselheira Tatiana prefere que as discussões sejam feitas em Plenária, 75 

pois cada um tem uma visão e seria preciso discutir e analisar os diversos pontos 76 

levantados. Comentou, inclusive que trouxe suas contribuições para o referido PL. O 77 

colaborador Cesar esclareceu que é preciso otimizar o tempo para não esperar até a 78 

reunião de maio para decidir. Então, propôs que após a reunião extraordinária da CLN o 79 

parecer fosse encaminhado para os Conselheiros. Desta forma, as discussões seriam 80 

virtuais, por e-mail, onde todos dariam sua opinião e se poderia encaminhar o parecer 81 

diretamente à AJL e não esperar à reunião de maio. A Vice-Presidente do CONEF disse que 82 

o procedimento precisaria ser decidido nesta Plenária para a Déborah poder dar 83 

prosseguimento às ações. A Secretária Executiva pediu a palavra e esclareceu que se não 84 

houver comprometimento dos Conselheiros este tipo de proposta não seria boa, pois os 85 

Conselheiros não têm por hábito responder às solicitações por e-mail e depois poderão 86 

reclamar. Neste caso, seria preciso responder pelo menos Ok, de acordo, recebido, sem 87 

contribuição a dar, isto é, seria a prova para contabilizar a participação dos diversos 88 

segmentos. A Vice-Presidente reiterou a importância do compromisso de todos 89 

responderem. A Presidente perguntou se todos concordavam com a proposta. O 90 
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Conselheiro Rubens pediu para esclarecer que a posição da sua pessoa e do Conselheiro 91 

Orlando foi uma primeira posição e que seria a de associar o PL ao Programa Ginástica nas 92 

Quadras, para em seguida buscarem junto à SEDF mais dados para apresentarem com 93 

maior precisão ao Conselho. Enfatizou que o PL é interessante, o assunto é relevante e a 94 

Comissão discutiu que a longevidade começa na infância e o projeto da SEDF não trabalha 95 

com a faixa etária idosa, ele contempla qualquer idade. Assim, se poderia ampliar e 96 

qualificar o PL para atender a preocupação do parlamentar. A Secretária Executiva resumiu 97 

o encaminhamento: 1) Conselheiros que tiverem contribuições encaminhar para a Secretária 98 

Executiva para que a mesma partilhe com os membros da CLN. A Conselheira Tatiana não 99 

mandará suas contribuições, pois as mesmas já foram contempladas com as observações 100 

da CLN. 2) o parecer produzido na reunião da CLN do dia 22 será encaminhado e todos 101 

deverão responder até o dia 24; 3) a participação na reunião está aberta a todos os 102 

interessados. O Conselheiro Orlando relembrou que existe a preocupação destes PLs não 103 

sobreporem ações governamentais já existentes e se poderia compatibilizar as ações num 104 

único projeto e este ser mais abrangente e eficiente e ter a sinergia com todas as 105 

Secretarias envolvidas. A Secretária Executiva lembrou que anteriormente se havia feito um 106 

acordo de envio de informações para os Conselheiros somente das respectivas Comissões 107 

que faziam parte e alguns Conselheiros pediram para receber de todas e a partir do 108 

momento em que o grupo está praticamente completo questionou os novos Conselheiros se 109 

esta situação se mantém ou querem que seja feito algum ajuste. O outro combinado foi o de 110 

que todas as comunicações seriam centralizadas na sua pessoa, assim as caixas de 111 

mensagem não ficariam repletas de informações. Os Conselheiros Tatiana, Ronaldo, Israel 112 

e Rubens solicitaram a inclusão do seu nome para receberem todas as comunicações e 113 

continuou acordado que as informações seriam centralizadas na pessoa da Secretária 114 

Executiva. A Presidente retomou a palavra e perguntou aos presentes se todos 115 

concordavam que após receberem o parecer da CLN até o dia 23 dariam a resposta até o 116 

dia 24. Os presentes aprovaram a proposta. VII - Apresentação dos trabalhos das 117 

Comissões pelos Coordenadores (15’ x 4 Comissões). Comissão de Programas e 118 

Projetos - CPP - o Coordenador, Conselheiro Alex, disse que a reunião foi muito boa e que 119 

espera que os novos integrantes continuem comparecendo, pois até então era ele e o 120 

Conselheiro Antônio que tocavam a reunião. Informou que fizeram um grupo no whatsapp 121 

para facilitar as conversas entre os membros. Na reunião, foi feito breve histórico com o 122 

objetivo de entender e conhecer as ações da SEL. Também foi comentado as conversas 123 

com os responsáveis dos projetos na gestão anterior: Compete Brasília, Bolsa Atleta, Escola 124 

de Esporte, Boleiros, Centros Olímpicos e Paralímpicos - COPs, Gymnasíade. Também foi 125 

revisto no Regimento Interno as competências da Comissão e foi criado quadro de 126 

acompanhamento e encaminhamento das ações da Comissão.  Outro aspecto observado foi 127 

a possibilidade de membros da CPP estarem em Comissões com o propósito de facilitar o 128 

intercâmbio das informações. A Conselheira Valéria completou que a Comissão solicitou 129 

que a Déborah viabilizasse reunião com o responsável pelos COPs para que a Comissão 130 

pudesse ir em loco verificar quais Programas ainda continuavam em andamento. O 131 

Conselheiro Alex relembrou que na primeira reunião, feita em 2014, os membros da 132 

Comissão haviam conversado com a Ricarda e o Pipoka. A Secretária Adjunta perguntou se 133 

a Comissão havia analisado os Programas da SEL e o Conselheiro Alex disse que sim, que 134 

as observações coletadas pelos Conselheiros foram juntadas aos kits que foram repassados 135 
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pelo Conselheiro Paulo, Subsecretário de Esporte e Lazer à época. A Adjunta perguntou se 136 

a Déborah tinha estas informações. O Conselheiro Alex disse que não, que ainda estavam 137 

com ele e com o Conselheiro Antônio. Então, ela solicitou que fosse repassado à Déborah. 138 

A Adjunta também perguntou se a Comissão só iria aos COPs e a Conselheira Valéria 139 

esclareceu que incialmente seriam os programas/projetos que acontecem dentro dos COPs 140 

e depois veriam os outros, inclusive os eventos apoiados pela SEL. A Adjunto informou que 141 

o primeiro evento apoiado havia acontecido no mês de abril. O Coordenador pediu 142 

desculpas por não ter participado da Audiência Pública e justificou que estava em horário de 143 

trabalho e sinalizou ter consciência de que perdeu material para complementar suas 144 

observações. A Presidente reiterou que todo o trabalho pode ser passado sem problemas, 145 

quer uma gestão aberta e transparente. Comissão de Orçamento e Finanças - COF - a 146 

Conselheira Tatiana explicou que o Coordenador Israel estava de férias e então ela, como 147 

relatora, iria passar as discussões da Comissão. Inicialmente, viram a estrutura e o 148 

funcionamento da COF e as interfaces com outras Comissões, com a SEL e com outras 149 

Secretarias e também foi discutido que não se sabe a força que o Conselho tem. Foi 150 

relembrado que esta Comissão ficou mais relegada e inclusive sempre teve poucos 151 

membros e sabe-se que ela é extremamente importante, pois ela está interligada com todas 152 

as demais Comissões na medida em que não se faz absolutamente nada sem dinheiro. 153 

Discutiram também o Regimento Interno e as competências da COF e ao verificarem isto 154 

perceberam o quanto são pouco atuantes. Na busca de maior atuação perceberam que 155 

poderiam servir de apoio e amparo à SEL, não só orientando, acompanhando e fiscalizando 156 

as ações da SEL, mas também as ações do esporte como um todo. Na prática, deveriam 157 

emitir parecer, parecer antes do inicio do projeto, parecer ao final do projeto e isto poderia 158 

tanto discernir um caminho para a SEL quanto referendar a realização de determinada ação.  159 

Deste modo, o Conselho poderia caminhar mais próximo da Secretaria e por estar previsto a 160 

COF decidiu passar a fazer o que lhe cabe, isto é acompanhar mais de perto com pareceres 161 

os projetos da SEL, inicialmente e, depois junto às Administrações e outros órgãos do GDF. 162 

Para tanto, a Comissão vem ao Plenário saber se todos concordam com esta posição e 163 

caso seja positivo a COF solicitará à SEL diversos documentos para poder começar seu 164 

trabalho e estes dados seriam relativos ao orçamento dos anos de 2014, 2015 e 2016. A 165 

Secretária Executiva explicou a lógica do pedido: os dados de 2014 mostrariam o que 166 

aconteceu, os de 2015 o que está acontecendo e os de 2016 o que vai acontecer, pois o 167 

governo está preparando o PPA para os próximos anos. Assim, se poderia trabalhar numa 168 

situação cronológica: o que era, como está e o que se quer. Para finalizar, a Conselheira 169 

Tatiana leu o relato onde constavam os documentos necessários discriminados ano a ano. A  170 

Adjunta falou que a Secretária Executiva poderia pegar tudo sozinha na internet, pois as 171 

informações eram públicas. Neste momento, às onze horas e vinte minutos, chegou a 172 

Conselheira Cristina representante da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e 173 

Gestão do DF - SEPLAG. O Conselheiro Israel questionou sobre como estava o andamento 174 

do PPA 2016 e o Planejamento Estratégico da SEL. A Secretária Adjunta disse que o 175 

Planejamento Estratégico estaria sendo feito em parceria com o SEBRAE e que ainda no 176 

decorrer deste dia os Conselheiros receberiam um questionário por intermédio da Déborah 177 

para que fosse respondido até sexta-feira, dia 10 de abril. Quanto ao PPA a SEL estava 178 

correndo contra o prazo para finalizar o Plano. O Conselheiro ainda perguntou se teria 179 

autorização da SEL para acessar o Quadro de Detalhamento de Despesas e o Sistema de 180 
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Acompanhamento Governamental junto à SEPLAG e com isto facilitar o trabalho da 181 

Comissão. A autorização foi concedida pela Secretária Adjunta. Comissão de Legislação e 182 

Normas - CLN - o Coordenador, Conselheiro Paulo Henrique, disse que a Comissão reviu 183 

suas ações e no momento concentrou seus esforços na análise do PL nº 92/2015 e da 184 

minuta do PL da Bolsa Atleta e para isto já foram marcadas duas reuniões extraordinárias. 185 

Aproveitou a oportunidade para convidar todos os Conselheiros para colaborarem na 186 

construção do documento visto que há visões diferentes sendo abordadas e o momento rico 187 

para as discussões é realmente nas Comissões para em Plenário vir mais fechado. 188 

Comissão de Política do Esporte - CPE - a Coordenadora, Conselheira Cristina, comentou 189 

que na última reunião foram discutidos aspectos relativos à Política do Esporte e a 190 

Secretária Executiva complementou falando da divulgação do CONEF em diversas 191 

instâncias: a) Câmara Legislativa do DF - pedir Audiência à Presidência como já foi feito na 192 

outra gestão, tendo por objetivo apresentar o CONEF aos Parlamentares. A Conselheira 193 

Cristina aproveitou para informar o constrangimento passado no dia anterior, 07 de abril, em 194 

visita agendada junto ao Gabinete da Deputada Liliane Roriz para falar com o Chefe de 195 

Gabinete, Senhor Adenauer, sobre o PL n º 12/2015 e o posicionamento do CONEF a 196 

respeito do tema. Esclareceu que coube à sua pessoa verificar junto ao colegiado o que se 197 

faria após o ocorrido. Foi decidido entre os presentes que não se remarcaria reunião e que a 198 

Presidente entraria em contato com a Deputada, bem como agendaria uma Audiência com a 199 

Presidente da Câmara, Celina Leão, de acordo com a sua agenda, e, informaria à Déborah 200 

para verificar um pequeno grupo de Conselheiros para acompanhá-la; b) Câmara Federal – 201 

junto à Frente Parlamentar do Esporte; c) Fórum dos Secretários - visando intercâmbio entre 202 

os Estados que têm Conselhos. A Presidente ficou de ver o assunto e levar para a reunião 203 

do mês de maio que será em Brasília. e, d) Administrações Regionais. A Secretária Adjunta 204 

informou que está agendada para o dia quatorze de abril no Auditório do Centro Interescolar 205 

de Línguas, às 14h30, reunião com os Chefes dos Núcleos de Esporte, Cultura e Lazer das 206 

Administrações Regionais e já se está organizando a reunião com as Federações 207 

Esportivas. Aproveitou para comentar que o SEBRAE além de trabalhar no Planejamento 208 

Estratégico da SEL irá colaborar na construção do Plano da Cadeia Produtiva do Esporte. 209 

VIII - Informes: a) Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte - Processo nº 210 

220.001.182/2012. A Secretária Executiva informou que o processo está em análise na 211 

Assessoria Especial da Casa Civil e não obteve maiores informações sobre o mesmo. b) 212 

Projeto de Lei nº 12/2015 - dispõe sobre a política de Desporto do Distrito Federal. Foi 213 

encaminhado Memorando informando a decisão na 26ª Reunião Plenária. c) 06 de abril - 214 

Dia Mundial da Atividade Física. A Conselheira Cristina comentou que o Centro de Estudos 215 

do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul - CELAFISCS sob a Coordenação do 216 

Doutor Renato Matsudo realizou diversas atividades para a celebração deste dia. Sugeriu 217 

que a SEL e o CREF promovessem atividades alusivas à esta data no ano que vem. A 218 

Presidente disse que seria bem interessante fazer alguma atividade no DF e o Conselheiro 219 

Ronaldo ponderou que se for fazer algo precisa ser planejado ainda este ano. A Conselheira 220 

Cristina relembrou a todos do CONCREF a realizado nos dias 28 e 29 de maio no Auditório 221 

da Universidade Católica de Brasília. A Conselheira Tatiana perguntou se todos tinham lido 222 

sobre o PL do Compete Brasília e que seria interessante os Conselheiros lerem com 223 

cuidado para fazerem observações e poderem contribuir principalmente porque o Deputado 224 

Julio, autor do PL, é bem acessível. A Secretária Executiva ficou de encaminhar o referido 225 
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PL aos Conselheiros. O Conselheiro Alex agradeceu à Déborah e à Secretária a 226 

colaboração na entrevista e que a revista foi muito bem recebida e já teve mais de 15 mil 227 

acessos. Aproveitou para reiterar convite para os interessados em publicar matérias 228 

relativas ao esporte. O Colaborador César reiterou convite à Secretária para a reunião da 229 

OAB que será realizada no dia 09 de abril, ás 17h, na sede da OAB, localizada na 516 norte 230 

e, também estendeu o convite aos Conselheiros. O Conselheiro Rubens comentou que a 231 

qualidade das ações e que darão visibilidade, notoriedade e qualificação ao CONEF. 232 

Enfatizou que não será necessariamente a presença física e sim o bom trabalho que se fizer 233 

no orçamento, na política e na legislação. Comentou também que a partir desta qualificação, 234 

situações como a que aconteceu no Gabinete da Deputada deixarão de acontecer, pois 235 

haverá respeito e consideração no atendimento na medida em que as ações do CONEF 236 

serão conhecidas. Finalizou dizendo que os Conselheiros passam, mas o CONEF continua 237 

e a prática e bom trabalho devem ser suas premissas. A Presidente concordou e agradeceu 238 

as palavras, pois é um estímulo trabalhar com transparência e qualidade e será no 239 

referencial do trabalho que ficará a lembrança de que o que se está fazendo é sério. Em 240 

função da chegada tardia da Conselheira retomou-se o item anterior da pauta. III - Posse de 241 

Conselheiro - mandato dezembro/2014 a novembro/2016. A Conselheira Cristina Barros 242 

Freyer (Membro Suplente - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - 243 

SEPLAG) tomou posse. IX - Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente 244 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às doze horas e cinco 245 

minutos na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de Secretária Executiva do 246 

CONEF-DF, lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pela Presidente 247 

e por mim.   248 

 249 

 250 

            LEILA BARROS                                                        DÉBORAH IGREJA DO PRADO  251 
      Presidente - CONEF/DF                                                Secretária Executiva - CONEF/DF 252 


