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 3 
Aos treze dias do mês de maio de dois mil e quinze, às dez horas e vinte 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 Oitava 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 - SEDF), Israel Carrara de Pinna (Membro Titular - 9 

Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF), 10 

Warleiton Dias Souza (Membro Suplente - Federação Esportiva do DF), Tatiana Wesfield 11 

Mendes (Membro Titular - Segmento Esportivo Universitário), Ronaldo Pires da Rocha 12 

(Membro Suplente - Segmento Esportivo Universitário), Carmem de Oliveira Furtado 13 

(Membro Titular – Atletas do Distrito Federal), Cristina Queiroz Mazzini Calegaro (Membro 14 

Titular - Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal – CFE 7), Alex Charles 15 

Rocha (Membro Suplente – CREF 7) e Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do 16 

CONEF-DF. Também estiveram presentes os seguintes convidados: César Lima (Ordem 17 

dos Advogados do Brasil – OAB/DF), Fernando Elias (Fábrica de Atletas) e Ricarda Lima 18 

(Secretária Adjunta da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do DF - SEL). Foi conferido 19 

o quórum para abertura da Reunião e havia sete Conselheiros Titulares presentes, número 20 

suficiente para a abertura da Reunião. A Presidente perguntou se todos os presentes 21 

haviam recebido a pauta por meio eletrônico e se tinham alguma proposta de alteração ou 22 

inclusão na mesma. Os presentes responderam que a receberam e a Secretária Executiva 23 

informou que pela ausência da futura Conselheira, Leticia, o item III deveria ser retirado de 24 

pauta, bem como o IV, em virtude da não conclusão da Ata. I - Aprovação da Pauta. A 25 

pauta foi aprovada pelos presentes em sua totalidade com a supressão dos itens III e IV e 26 

teve o seguinte teor: I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências; III - Posse dos 27 

Conselheiros - mandato dezembro/2014 a novembro/2016; IV - Leitura e Aprovação da Ata 28 

da 27ª Reunião Ordinária do CONEF-DF; V - Análise do Projeto de Lei - PL nº 92/2015 - 29 

Programa Longevidade em Exercício; VI – Reavaliação da decisão de não realização de 30 

nova visita ao Gabinete da Deputada Liliane Roriz; VII - Apresentação dos trabalhos das 31 

Comissões pelos Coordenadores (15’ x 4 Comissões); VIII - Informes: a) Projeto de Lei de 32 

Incentivo ao Esporte - Processo nº 220.001.182/2012; b) Audiência na OAB; c) Fórum dos 33 

Chefes dos Núcleos de Cultura, Esporte e Lazer das Administrações Regionais; d) Encontro 34 

com as Federações Desportivas do Distrito Federal; IX - Encerramento. II - Justificativa 35 

das ausências. A Secretária Executiva justificou a ausência dos Conselheiros: José Carlos 36 

Amaral de Bragança (Membro Suplente - Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 37 

Adolescentes e Juventude do DF), Paulo Henrique Azevêdo (Membro Titular - Notório Saber 38 

Esportivo) e Valéria Schmidt (Membro Titular - Esporte para Pessoas com Deficiência), bem 39 

como da futura Conselheira, Letícia Bortolon (Secretaria de Estado de Gestão do Território e 40 

Habitação - Segeth). III - Posse do Conselheiro - mandato dezembro/2014 a 41 

novembro/2016. Item retirado de pauta em virtude da ausência da Conselheira Letícia 42 

Bortolon (Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - Segeth) por motivo de 43 

doença. IV - Leitura e Aprovação da Ata da 27ª Reunião Ordinária do CONEF-DF. Item 44 

retirado de pauta em função da não conclusão da Ata pela Secretária Executiva, pela 45 
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sobrecarga de trabalho. Este item será incluído na pauta da próxima Reunião Plenária. V - 46 

Análise do Projeto de Lei - PL nº 92/2015 - Programa Longevidade em Exercício. Havia 47 

ficado sob a responsabilidade da Secretária Executiva enviar previamente as alterações 48 

propostas pela Comissão de Legislação e Normas - CLN, mas devido ao acúmulo de 49 

atividades isto não foi possível. Ainda assim, acredita-se que como todos já haviam recebido 50 

o PL para análise e de posse das informações que a CLN irá passar será possível finalizar o 51 

parecer do CONEF-DF e encaminhá-lo para a Assessoria Jurídico-Legislativa - AJL da SEL. 52 

Recordou-se que na reunião anterior foi comentado que a proposta do PL era muito 53 

parecida com o “Programa Ginástica nas Quadras” já desenvolvido pela Secretaria de 54 

Estado de Educação do DF - SEDF. Naquele momento foi informado que o Programa já 55 

existia há trinta anos e que não havia nenhuma regulamentação. Os Conselheiros 56 

representantes da SEDF pesquisaram e verificaram que de fato há uma Lei que 57 

regulamenta o Programa, que passa as suas diretrizes. O Programa não acontece somente 58 

no Plano Piloto, é também realizado nas 14 Regionais de Ensino da SEDF. Atualmente 59 

conta com 62 professores e atende cerca de 9000 alunos sem restrição de idade, 60 

gratuitamente, oferecendo a prática de atividade física de diversas modalidades (ginástica, 61 

alongamento, natação, hidro ginástica, yoga, dentre outras) em quadras ou parcerias e as 62 

aulas podem acontecer nos três turnos. A CLN convidou o Professor Oldair, coordenador do 63 

Programa, para participar da reunião com o objetivo de explicar e esclarecer as dúvidas dos 64 

Conselheiros. A reunião foi bastante proveitosa e saiu uma proposta de trabalho da SEDF 65 

com a UnB por intermédio do Conselheiro Paulo Henrique para sistematizar os dados e 66 

poder implantar melhorias no Programa. Diante de todas as informações a CLN concluiu sua 67 

análise sugerindo que o Governo não propusesse outro PL na medida em que já tem um 68 

Programa que é regulamentado e já está em funcionamento. Na prática se pegaria as ideias 69 

propostas no novo PL para alterar, complementar a Lei que já existe. Assim, se colocariam 70 

as parcerias, por exemplo: com a Secretaria de Saúde para medir pressão ou com os 71 

Fisioterapeutas. Em síntese, ao invés de dar andamento ao PL nº 92/2015, a proposta seria 72 

de alterar a Lei nº 543 de 23 de setembro de 1993 e o Decreto nº 18.368 de 26 de junho de 73 

1997, no que couber, e poder contemplar os múltiplos profissionais (Médico, Fisioterapeuta 74 

e Enfermeiro ou Auxiliar de Enfermagem), pois os profissionais de Educação Física já são 75 

do quadro da SEDF e ficam vinculados às Regionais de Ensino onde ministram suas aulas. 76 

Se o Plenário concordar com este posicionamento caberia à Secretária Executiva elaborar o 77 

texto final a ser encaminhado à AJL/SEL. Deste modo, não seria analisada nenhuma das 78 

contribuições dos Conselheiros ao PL nº 92/2015, como alteração de nomenclatura ou 79 

definição do responsável pela condução do Projeto, pois a Lei do Programa Ginástica nas 80 

Quadras já determina seu funcionamento. O Conselheiro Orlando complementou dizendo 81 

que o PL sobrepõe uma legislação já existente, restringe a idade dos participantes para 82 

acima de 60 anos e o que se sugere é a alteração da redação da Lei nº 543/1993 em seu 83 

art. 3º acrescentando os profissionais propostos no PL para ampliar a atuação do Programa. 84 

Ele finalizou sua fala dizendo que já houve a primeira reunião com os Coordenadores do 85 

Programa e a UnB, representada pelo Gesporte e Professor Paulo Henrique, onde se 86 

discutiram diversos temas e dentre eles a importância de se elaborar um instrumento de 87 

avaliação mais completo, para se avaliar o que está acontecendo em cada Regional de 88 

Ensino, o que é mais praticado, onde e por qual faixa etária.  Encaminhamento: A Secretária 89 

Executiva elaborará texto final a ser encaminhado à AJL/SEL sugerindo que o PL nº 92/2015 90 
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seja arquivado para não sobrepor lei vigente e que seja alterada a redação da Lei nº 91 

543/1993 em seu art. 3º acrescentando os profissionais propostos no PL para ampliar a 92 

atuação do Programa. Este texto conterá ainda as informações da apresentação do 93 

Professor Oldair com os dados do Programa Ginástica nas Quadras em relação ao 94 

percentual de atendimento por faixa etária e as diversas modalidades praticadas para 95 

fundamentar a posição do CONEF-DF. VI – Reavaliação da decisão de não realização de 96 

nova visita ao Gabinete da Deputada Liliane Roriz. A Presidente disse que recebeu a 97 

demanda de ser incluída na pauta a possibilidade de retomar a visita no Gabinete da 98 

Deputada em virtude dos telefonemas que a Déborah recebeu com a solicitação de 99 

desculpas pelo ocorrido e a proposta de remarcação da reunião. A Secretária Executiva 100 

explicou que na reunião da Comissão de Política do Esporte houve um consenso quanto à 101 

importância de se ter o encontro, mas não quanto ao local do encontro: sede do CONEF ou 102 

Gabinete da Deputada. A Vice Presidente completou dizendo que na medida em que foi em 103 

Plenário a decisão de não se ir mais, deveria também ser em Plenário a decisão de retornar. 104 

A Conselheira Tatiana disse ser favorável a ida para o Conselho ter tido a oportunidade de 105 

deixar clara a sua posição quanto ao PL. O Conselheiro Orlando também se posicionou a 106 

favor de retomar o contato com o objetivo de explicitar os desdobramentos da continuidade 107 

do PL. Encaminhamento: A Secretária Executiva ficou de remarcar a reunião e teria a 108 

presença dos mesmos Conselheiros que foram na primeira vez, além da Assessora Juliana 109 

da AJL/SEL. VII - Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos Coordenadores 110 

(15’ x 4 Comissões). Comissão de Orçamento e Finanças - COF - o Coordenador, 111 

Conselheiro Israel, informou que não houve reunião por falta de quórum e as faltas foram 112 

justificadas. A Secretária Executiva informou que já está com os dados solicitados pela 113 

Comissão que serão analisados na próxima reunião. Comissão de Programas e Projetos - 114 

CPP - pela ausência do Coordenador, Conselheiro Alex, a Secretária Executiva informou 115 

que não houve reunião por falta de quórum e as faltas foram justificadas. Comissão de 116 

Política do Esporte - CPE - a Coordenadora, Conselheira Cristina, comentou que na última 117 

reunião foram discutidos os seguintes pontos: a) retomada da reunião junto à Deputada 118 

Liliane Roriz; b) Sistema Nacional do Esporte - SNE. A Secretária Executiva se desculpou 119 

por não ter conseguido realizar pesquisa para subsidiar a elaboração de documento pelo 120 

Conselheiro Rubens questionando a representatividade dos participantes do Comitê do 121 

Ministério do Esporte para discutir o SNE. A Conselheira Carmem explicou que a 122 

preocupação da Comissão era se a forma como este Comitê foi constituído, se o modelo de 123 

um Comitê com 20 membros realmente contemplaria a importância das discussões que 124 

precisariam ser feitas, ainda mais sem a previsão de realização de Conferência do Esporte. 125 

A Presidente disse que quando o documento for elaborado poderá solicitar audiência com 126 

Ministro para explicar a posição do Conselho, a preocupação com a escolha do Comitê e a 127 

preferência pelo modelo de Conferências para garantir ampla participação de toda a 128 

comunidade esportiva. A Presidente perguntou quem gostaria de ir com ela se conseguisse 129 

marcar com o Ministro: A Conselheira Cristina se prontificou a ir tendo também a 130 

participação de outro membro da Comissão, o Conselheiro Rubens. Comissão de 131 

Programas e Projetos - CPP - o Coordenador, Conselheiro Alex, chegou atrasado e pediu 132 

para incluir a entrega do kit elaborado pela Comissão do apanhado de todos os projetos. 133 

Entregou em meio impresso e se comprometeu a repassar em meio digital à Secretária 134 

Executiva para que a mesma replicasse para todos os Conselheiros. Comissão de 135 
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Legislação e Normas - CLN - pela ausência do Coordenador, Conselheiro Paulo Henrique, a 136 

Secretária Executiva explicou que a Comissão discutiu que seria importante criar um 137 

procedimento para encaminhamento dos PLs. A Secretária Executiva elaborou mapeamento 138 

para controle dos PLs e fez uma reunião com a AJL/SEL e foi percebido que ainda existem 139 

PLs com a AJL que não foram encaminhados para o Conselho, bem como umas 30 140 

Indicações. A Presidente perguntou se alguém sabia o que eram Indicações. Ninguém 141 

soube responder. No momento, existem 11 PLs para serem analisados e se o ritmo de 142 

recebimento continuar elevado a Comissão irá solicitar a ajuda do Plenário para distribuir as 143 

tarefas. Também é importante esclarecer que na conversa com a AJL foi discutido o teor da 144 

Lei Complementar nº 395 da Procuradoria Geral que instrui sobre o que caba à Procuradoria 145 

e a cada AJL. Assim, não cabe à AJL a análise meritória do PL. Esta análise é para ser feita 146 

pelo gestor, a Secretária de Estado. A Presidente esclareceu que o CONEF tem sido um 147 

apoio para a SEL, as contribuições nestas análises são insumos para discussões futuras e 148 

posicionamentos mais acertados. Salientou que é preciso utilizar a expertise do colegiado 149 

para melhorar o esporte no DF. Além disso, que ao trazer as discussões para o grupo ela 150 

mostra a transparência com a qual quer conduzir sua gestão, até mesmo para evitar 151 

qualquer questionamento posterior do próprio Conselho alegando que não foi consultado. O 152 

Colaborador César comentou que na Comissão discutiram a importância das ações do 153 

Executivo e do Legislativo, mas seria preciso verificar a possibilidade do Conselho ser mais 154 

acionado, consultado pelos parlamentares previamente à elaboração dos PLs mesmo que 155 

levasse em consideração ou não as recomendações do Conselho. Depois de pronto o PL 156 

poderia novamente ser avaliado pelo Conselho, mas o importante seria criar uma estratégia 157 

de articulação do executivo antes da elaboração dos PLs. A Secretária Adjunta pediu a 158 

palavra e relembrou que também já é uma questão cultural este tipo de procedimento e 159 

sugeriu que a Secretária solicitasse um momento para os parlamentares, apresentasse o 160 

Conselho e propusesse um novo modo de trabalho. A Presidente disse que seria válido 161 

entrar em contato com o representante da Frente Parlamentar do Esporte, Deputado Julio 162 

Cesar, um dos que mais propõe PL, e vermos uma parceria do Conselho junto à CLDF para 163 

a elaboração de PLs do Esporte. O Objetivo do encontro seria o de estreitar os laços, 164 

poderia se convidar o Deputado para uma reunião do Conselho ou se poderia ir até seu 165 

Gabinete. Foi pesquisado na internet e Indicações são proposições em que são solicitadas 166 

medidas de interesse público cuja iniciativa legislativa ou execução administrativa seja de 167 

competência privativa do poder Executivo ou Judiciário. A Conselheira Tatiana salientou que 168 

é importante propor, mas que se deve ter em mente que a proposição de PLs é fruto de 169 

trabalho político para ganho de votos e não visam necessariamente o desenvolvimento do 170 

PL; assim nem sempre o interesse está na aprovação do PL e sim no lançamento do 171 

mesmo, isto quer dizer que se propusermos que não lancem o PL eles na verdade estarão 172 

perdendo força política. Finalizou dizendo que é importante ter cautela e conhecer mais a 173 

cultura organizacional da CLDF para não se ter as portas fechadas quando se propuser 174 

qualquer trabalho. A Presidente comentou que o importante é propor parceria para diminuir 175 

o volume de PLs que chegam ao CONEF. VIII - Informes: a) Projeto de Lei de Incentivo 176 

ao Esporte - Processo nº 220.001.182/2012. A Secretária Executiva informou que a Casa 177 

Civil encaminhou o processo à Secretaria de Estado da Fazenda para que fossem 178 

atualizados os dados da renúncia fiscal com a realidade atual do DF. A Presidente 179 

esclareceu que já conversou com o Governador sobre o PL e que pelas condições atuais 180 
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das contas do DF será um pouco difícil conseguir algo este ano ou no próximo, mas 181 

continuará fazenda articulação para garantir este ganho para a cidade. Ainda complementou 182 

dizendo que na última reunião foi solicitado à SEL que enxugasse mais 39 cargos, além dos 183 

45 já feitos. Além disto, há possibilidade de unir as Secretarias de Turismo, Cultura e 184 

Esporte e Lazer. A Secretária Adjunta disse também que a proposta é de unificar as 185 

Secretárias Executivas dos dois Conselhos e ainda comentou as questões relativas ao não 186 

início do Programa Boleiros. O Colaborador César perguntou se seria possível criar algum 187 

gatilho para liberação do recurso para a Lei de Incentivo, por exemplo: a Secretária teria que 188 

gastar 4 milhões até abril, se não gastou perde; teria que gastar 7 milhões até setembro, se 189 

não gastou perde. O Conselheiro Israel explicou que a previsão da liberação dos recursos é 190 

quadrimestral e está relacionada à arrecadação e a Secretária Executiva lembrou que a Lei 191 

de Incentivo faz parte de um convênio e que seria preciso analisar se pode ou não haver 192 

liberações parciais. O Colaborador Cesar introduziu a discussão de outro assunto: 193 

Alojamento. A Presidente aproveitou para informar que no lançamento da Frente 194 

Parlamentar do Esporte conversou com o Ministro do Esporte e a possibilidade de auxílio 195 

para reforma do Ginásio Claudio Coutinho e se está prevendo a construção de alojamento. 196 

O Colaborador Cesar sugeriu que se pensasse num novo modelo, pois para o Estado 197 

comprar a cama, o colchão, o micro-ondas e depois manter isto tudo, talvez fosse mais 198 

viável fazer uma parceria com a Secretaria de Turismo e propor redução de valores de 199 

tarifas. A Secretária Adjunta pediu a palavra e disse que isto já está sendo providenciado 200 

mediante a construção do Plano da Cadeia Produtiva do Esporte e já foram contratadas 201 

duas consultoras do SEBRAE para conduzir este trabalho. A Secretária Executiva relembrou 202 

que a utilização do alojamento na época do Mané Garrincha antigo sempre foi uma 203 

dificuldade para a SEL e que se deveria repensar em outra forma, não necessariamente a 204 

de alojamento. b) Audiência na OAB. A Presidente agradeceu o convite e disse que foi 205 

muito bem recebida e propuseram a continuidade do apoio nas questões jurídicas; pediu ao 206 

Colaborador César que fizesse outros comentários. O Colaborador disse que todas 207 

gostaram muito e que Chefe da AJL/SEL já está participando da Comissão de Direito 208 

Desportivo. c) Fórum dos Chefes dos Núcleos de Cultura, Esporte e Lazer das 209 

Administrações Regionais. A Secretária Adjunta informou que no dia anterior foi realizada 210 

a segunda reunião e que a frequência ainda não é maciça, mas tiveram um dever de casa 211 

de levantar o ativo de cada cidade que servirá de input para o trabalho das consultoras do 212 

SEBRAE. Elogiou o trabalho da RA de Santa Maria que fez um trabalho excelente. Informou 213 

que discutiram a questão legislativa de cobrança padronizada da utilização dos espaços 214 

públicos. A Conselheira Tatiana exemplificou que na Administração do Cruzeiro quando o 215 

projeto é gratuito a Administração não cobra, mas quando tem alguma taxa se é feita a 216 

cobrança. A Secretária Adjunta esclareceu que no momento ainda é necessário a realização 217 

de encontros mensais, mas na medida em que o trabalho for se encaminhando os encontros 218 

serão mais esporádicos. A Secretária Executiva aproveitou a introdução do nome SEBRAE 219 

para informar que só recebeu resposta do questionário de um Conselheiro e de um 220 

Colaborador. Foi combinado novo prazo de resposta para todos. d) Encontro com as 221 

Federações Desportivas do Distrito Federal. A Secretária Adjunta disse que a 222 

comunicação com as Federações ainda está incipiente e que foi decidido a criação de dois 223 

grupos no whatsapp, um para as RAs e outro para as Federações. Sintetizou dizendo que a 224 

expectativa das RAs está que a SEL ajude na manutenção dos próprios e das Federações 225 
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está na liberação de recursos para arbitragem e apoio a eventos. A Bolsa Atleta como é Lei 226 

só tem queixa das modalidades que não são contempladas na Lei. As Federações ficaram 227 

de encaminhar calendário das competições. A Vice Presidente pediu para participar das 228 

reuniões das Federações para ficar próximo do Conselho Profissional. A Secretária 229 

Executiva ficou de verificar junto à Ana as reuniões das Administrações e à Karem às das 230 

Federações. A Vice Presidente reiterou o convite para os Conselheiros participarem do 231 

CONCREF no final do mês, salientou que é gratuito e estão vindos profissionais 232 

internacionais renomados. IX - Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, a 233 

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às doze horas 234 

na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de Secretária Executiva do CONEF-DF, 235 

lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pela Presidente e por mim.   236 

 237 

 238 

            LEILA BARROS                                                        DÉBORAH IGREJA DO PRADO  239 
      Presidente - CONEF/DF                                                Secretária Executiva - CONEF/DF 240 


