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 3 
Aos dez dias do mês de junho de dois mil e quinze, às dez horas e cinco 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 Nona Reunião 6 

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

dos seguintes Conselheiros: Rubens Guedes Memória (Membro Titular - Secretaria de 8 

Estado de Educação do DF - SEDF), Orlando Ferracciolli Filho (Membro Suplente - SEDF), 9 

Reginaldo Severino dos Santos (Membro Titular - Secretaria de Estado de Planejamento, 10 

Orçamento e Gestão do DF), Paulo Henrique Azevêdo (Membro Titular - Notório Saber 11 

Esportivo), Clécio Nonato Rezende (Secretaria de Estado de Gestão do Território e 12 

Habitação - Segeth), Warleiton Dias Souza (Membro Suplente - Federação Esportiva do 13 

DF), Ronaldo Pires da Rocha (Membro Suplente - Segmento Esportivo Universitário), 14 

Carmem de Oliveira Furtado (Membro Titular - Atletas do Distrito Federal), Cristina Queiroz 15 

Mazzini Calegaro (Vice-Presidente do CONEF-DF e Membro Titular - Conselho Regional de 16 

Educação Física do Distrito Federal - CREF7), Alex Charles Rocha (Membro Suplente -17 

CREF 7) e Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do CONEF-DF. Também 18 

estiveram presentes os seguintes convidados: César Lima (Ordem dos Advogados do 19 

Brasil- OAB/DF), Fernando Elias (Fábrica de Atletas) e Ricarda Lima (Secretária Adjunta da 20 

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do DF - SEL).Foi conferido o quórum para abertura 21 

da Reunião e havia sete Conselheiros Titulares presentes, número suficiente para a 22 

abertura da Reunião. A Vice-Presidente do CONEF-DF informou que devido à ausência da 23 

Presidente, por motivo justificado, viagem a trabalho, a mesma estaria presidindo a reunião. 24 

A Vice-Presidente perguntou se todos os presentes haviam recebido a pauta por meio 25 

eletrônico e se tinham alguma proposta de alteração ou inclusão na mesma. Os presentes 26 

responderam que a receberam. A Secretária Executiva informou que devido a um erro o V 27 

deveria ser retirado de pauta, pois já havia sido deliberado na reunião anterior, bem como, 28 

sugeriu a inversão de pauta do item III para o momento em que a Conselheira Gislane 29 

(Membro Suplente - Notório Saber Esportivo) chegasse, pois a Conselheira Leticia já havia 30 

justificado sua ausência. I - Aprovação da Pauta. A pauta foi aprovada pelos presentes em 31 

sua totalidade com a supressão do item V e inversão do item III e teve o seguinte teor: I - 32 

Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências; III - Posse dos Conselheiros - mandato 33 

dezembro/2014 anovembro/2016; IV - Leitura e Aprovação da Ata da 27ª Reunião Ordinária 34 

do CONEF-DF; V- Análise do Projeto de Lei nº 92/2015 - Programa Longevidade em 35 

Exercício; VI- Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos Coordenadores (15’ x 4 36 

Comissões); VII - Informes: a) Férias da Secretária Executiva - alteração de calendário da 37 

Reunião Plenária e das Comissões; b) Carta de Serviço ao Cidadão - revisão e 38 

padronização dos documentos da SEL com foco no cidadão; c) Remarcação da visita ao 39 

Gabinete da Deputada Liliane Roriz; d) Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte - Processo nº 40 

220.001.182/2012; e) Fórum dos Chefes dos Núcleos de Cultura, Esporte e Lazer das 41 

Administrações Regionais; f) Encontro com as Federações Desportivas do Distrito Federal; 42 

VIII- Encerramento. II - Justificativa das ausências. A Secretária Executiva justificou a 43 

ausência dos Conselheiros: Leila Barros (Presidente do CONEF-DF e Secretária de Estado 44 

do Esporte e Lazer do DF - SEL), Israel Carrara de Pinna (Membro Titular - Secretaria de 45 
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Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF), José Carlos Amaral 46 

de Bragança (Membro Suplente - Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 47 

Adolescentes e Juventude do DF), Tatiana Wesfield Mendes (Membro Titular - Segmento 48 

Esportivo Universitário) e Valéria Schmidt (Membro Titular - Esporte para Pessoas com 49 

Deficiência), bem como da futura Conselheira, Letícia Bortolon (Secretaria de Estado de 50 

Gestão do Território e Habitação - Segeth). O Conselheiro Rubens solicitou que constasse 51 

em Ata a justificativa de sua ausência na reunião anterior, pois estava adoentado e não teve 52 

tempo hábil de justificá-la. III - Posse do Conselheiro - mandato dezembro/2014 a 53 

novembro/2016. Item invertido aguardando a chegada da Conselheira Gislane que acabou 54 

não comparecendo à reunião. Deste modo, a posse das duas Conselheiras se dará na 55 

próxima Reunião Plenária. IV - Leitura e Aprovação da Ata da 27ª Reunião Ordinária do 56 

CONEF-DF. A Ata da 27º Reunião Ordinária foi encaminhada por meio eletrônico e não 57 

houve nenhuma manifestação por parte dos Conselheiros ficando então considerada lida e 58 

aprovada na íntegra por todos os presentes com a alteração das linhas finais sinalizando 59 

que a Vice-Presidente assinaria a Ata e não a Presidente em virtude de sua ausência 60 

justificada. V- Análise do Projeto de Lei nº 92/2015 - Programa Longevidade em 61 

Exercício. Item retirado de pauta devido a erro, pois o mesmo já foi deliberado na reunião 62 

anterior. VI - Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos Coordenadores (15’ x 4 63 

Comissões). Comissão de Orçamento e Finanças - COF- devido à ausência do 64 

Coordenador e Relatora da Comissão, a Secretária Executiva esclareceu que em virtude de 65 

participação dos Conselheiros no Congresso Nacional de Gestão Pública a reunião 66 

inicialmente agendada para o dia 27 de maio, foi transferida para o dia 01 de junho. 67 

Contudo, a reunião foi cancelada em virtude da Secretária Executiva ter sido convocada a 68 

participar da Reunião do Planejamento Estratégico da SEL e não se encontrar outra data 69 

viável por se ter um feriado na semana em questão. Comunicou, ainda, que os documentos 70 

solicitados à SEL já estão em seu poder para análise da Comissão. Comissão de Política do 71 

Esporte - CPE - a Coordenadora, Conselheira Cristina, pediu aos Conselheiros Rubens e 72 

Carmem que fizessem o relato da Comissão, pois naquele momento estava presidindo a 73 

reunião. A Conselheira Carmem sinalizou que as discussões foram sobre a realização do 74 

Fórum do Esporte no DF por acreditarem que o modelo ideal para se juntar demandas, se 75 

juntar anseios da comunidade esportiva seriam por meio da uma Conferência, mas o 76 

formato de Conferência deveria ser proposto pelo Ministério do Esporte - ME e ser seguido 77 

pelos demais entes da Federação. As Conferências seriam os modelos que legitimam a 78 

estruturação de Leis, a elaboração de propostas nas cidades e nos Estados. Foi verificado 79 

que o ME propôs a criação de um Grupo de Trabalho inicialmente com 20 membros e agora 80 

com uns 30 para discutir o Sistema Nacional do Esporte. A Comissão acredita que este 81 

modelo não atinge todos os entes que formam o cenário esportivo e quer saber se o 82 

colegiado corrobora com esta ideia. A provocação ao colegiado é saber se concordam com 83 

a realização de uma Conferência ou outra reunião organizada pelas pessoas do DF para 84 

discutir esta questão, pois desde 2010 o ME não realizou mais nenhuma Conferência. O 85 

Conselheiro Rubens complementou falando que o cenário da política muda constantemente 86 

e que as transformações são necessárias, mas que o hiato destes cinco anos sem 87 

Conferência é muito grande e para se ter uma visão clara do Esporte seria importante ter 88 

discussões constantes e a interlocução precisaria ser feita com todos os envolvidos, com as 89 

mais diversas manifestações do desporto. Seria preciso abrir um canal de interlocução com 90 
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os parlamentares, com as instituições, com os próprios pares e o governo parou de 91 

promover estes encontros. Sinalizou que não é necessário esperar até o ano que vem para 92 

fazer Conferência e que a discussão pode ser feita permanentemente e que iria afunilar, 93 

convergir para a construção de um modelo. O ideal é que se tivesse uma Conferência em 94 

nível Nacional, mas se só é possível aqui no DF, que a SEL, a SEDF, o CONEF e o 95 

CONFAE pudessem ser a mola propulsora deste chamamento e não importaria o nome a 96 

ser dado: encontro, seminário, fórum. O importante seria construir o momento do DF e 97 

sensibilizar o governo federal para esta discussão. Contudo, em não havendo esta 98 

sensibilização nada impede que nos façamos esta discussão construindo o nosso processo, 99 

pois para nós ela é muito importante na medida em que se está diante de um novo quadro, 100 

de um novo governo, de uma nova realidade. Assim, é importante trazer esta questão para o 101 

CONEF e ver qual a posição que o colegiado tem neste sentido e que por meio de seus 102 

representantes se possa fazer a interlocução da construção deste momento com os nossos 103 

pares, com os órgãos competentes e isto depende da compreensão, da maturidade que 104 

cada Conselheiro tem sobre o assunto. Finalizou comentando que outras questões são 105 

importantes para serem colocadas: uma delas é a representatividade das entidades na 106 

formação dos Conselhos; outra é a condução das ações políticas sobre o esporte. A 107 

Secretária Executiva explicou que houve uma demanda da Secretaria de Relações 108 

Institucionais à SEL que chegou por meio do Subsecretário, Célio, sobre a realização de 109 

Conferência, pois o esporte era a única pasta que não tinha previsão de realização da 110 

mesma. Assim, consultou-se o ME e a resposta foi que só há previsão de Conferência para 111 

o ano de 2017 e que se o DF quisesse fazer alguma reunião poderia fazer, mas que não 112 

poderia se chamar de Conferência, pois não teria a chancela do ME. O Conselheiro Rubens 113 

retomou a palavra dizendo que esta era a questão, pois se aguardar até 2017 para fazer 114 

uma discussão para implementar uma política do desporto com o ano de 2018 se passando 115 

por um novo processo eleitoral poderia se correr o risco de perder tudo, de se engavetar as 116 

propostas e se perder a oportunidade de fazer discussão de politica do desporto nos anos 117 

de 2015 e 2016. A Secretária Executiva pediu para concluir sua fala dizendo que na mesma 118 

demanda o Subsecretário a questionou se caso tivesse a Conferência se não seria o 119 

CONEF o responsável pela realização da mesma. A resposta dada foi baseada no 120 

Regimento Interno que não tem esta previsão e lembrou-se que na elaboração deste 121 

documento a Assessoria da Casa Civil orientou que se retirasse do Regimento Interno todas 122 

as atribuições executivas do CONEF na medida em que a Lei nº 4.879, de 09 de julho de 123 

2012, alterou a sua condição de deliberativo para consultivo e na prática, isto levaria o 124 

colegiado apenas a apoiar as ações da SEL e não puxar a responsabilidade para si da 125 

Conferência como acontece com outros Conselhos: Assistência Social, Criança. A 126 

Secretária Executiva pesquisou na internet e informou que a primeira Conferência do 127 

Esporte foi em 2004 e as demais em 2006 e 2010, mas que não encontrou a 128 

regulamentação para a periodicidade e comentou que provavelmente deve ser a cada dois 129 

anos. O Conselheiro Paulo Henrique disse que o nome do evento em si está errado, as 130 

pessoas não sabem o que é Conferência, Seminário, Encontro, Jornada e se acaba 131 

colocando o nome equivocado, baseado no que seria mercadologicamente mais vendável e 132 

particularmente se coloca contrário a isto por se estar banalizando uma reunião, um 133 

encontro muito importante. O nome de Assembleia para as reuniões do Sindicato não são à 134 

toa, tem uma razão de ser e disse não estar criticando a ação, mas o que aconteceu na 135 
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última Conferência está muito longe de ser o que se espera de um evento chamado 136 

Conferência. Se caso não seja possível fazer uma Conferência, se verifica os moldes da 137 

reunião que se quer ter e se escolhe o nome adequado ao evento. Enfatizou ser muito 138 

importante a realização do mesmo. Disse ainda que se o governo federal não quer fazer, ele 139 

não poderia perder a oportunidade de dizer que o interesse de realizar ou não a Conferência 140 

fica vinculado a uma questão ideológica. Finalizou dizendo que o colegiado deveria sugerir à 141 

SEL que realizasse o evento favorecendo o debate do esporte da maneira correta, tendo a 142 

participação da sociedade e deixando o evento com previsão bianual de realização, se faria 143 

um projeto de um evento simples, mas objetivo, concreto e efetivo. O Colaborador Cesar 144 

perguntou qual seria a diferença de conteúdo de uma Conferência e de uma Audiência 145 

Pública que já foi realizada pela SEL no início do ano. Em sua opinião, elas têm o mesmo 146 

objetivo que seria o de ouvir a comunidade esportiva e a SEL analisar o que é possível fazer 147 

e a partir daí definir a política. Deste modo, acredita que a Conferência Distrital já aconteceu 148 

neste evento. A Secretária Executiva explicou que a formatação legal é muito diferente. Em 149 

uma Audiência Púbica o Ministério Público é parte integrante e faz uma série de exigências 150 

para a sua realização e numa Conferência o governo federal formaliza o rito para as 151 

Conferências Nacional, Estadual e Municipal e nelas se elegem Delegados para a 152 

Conferência Nacional e aí se delibera. Assim, o rito é diferente. O Colaborador César 153 

complementou dizendo que já foi Delegado na Conferência e na prática não se fez nada. 154 

Disse, também que não se deve esperar ME para discutir, pois a Conferência pode até não 155 

acontecer em 2017. Na medida em que já se tem algumas diretrizes como: Lei de Incentivo 156 

ao Esporte, regulamentação do Compete, Lei da Bolsa Atleta, em sua opinião, se deveria 157 

direcionar a energia para colocar estas questões em ação, além de não saber se a SEL teria 158 

recursos para arcar com a realização da Conferência. Sugeriu que por não ver a diferença 159 

de conteúdo entre os eventos e o DF já ter uma política formada neste tripé (Lei de 160 

Incentivo, Compete e Bolsa) se deveria focar nestas ações pontuais e não realizar outra 161 

Conferência, pois a SEL já ouviu todos em março e as sugestões poderão ser as mesmas 162 

ou muito próximas. A Secretária Executiva relembrou que a SEL já realiza duas ações 163 

advindas da Audiência Pública que são os encontros com as RAs e com as Federações que 164 

estão nos Informes desta reunião e poderão ser explicados pela Secretária Adjunta. Ainda 165 

comentou que na reunião da Comissão sugeriu que fosse criado um Grupo de Trabalho 166 

específico para este fim e que já trouxesse uma proposta para a SEL analisar a viabilidade 167 

de sua execução e que esta proposta tivesse o menor custo possível para sua efetivação, 168 

ou seja, a realização de um evento de custo enxuto e conteúdo profundo para discussão. O 169 

Conselheiro Paulo Henrique explicou que como já foi dito a Audiência Pública é um 170 

instrumento legal e em outros tipos de reuniões não se tem este caráter. Na Audiência 171 

Pública se ouve a comunidade para depois tomar decisões e em outros tipos de reuniões se 172 

já sai com deliberações, com a coisa definida; poderia se ter representantes das 173 

Federações, dos Clubes Esportivos, do poder público, se reunir fazer o evento com custo 174 

baixíssimo e para se chegar a decisões. Mas primeiramente isto passaria pelo 175 

desenvolvimento de um projeto de esporte para este governo. Isto deveria anteceder esta 176 

reunião e sempre foi o que falou - a importância de se fazer um diagnóstico do Esporte. A 177 

Conselheira Cristina disse que concordava com a fala do Paulo Henrique que se fizesse um 178 

evento e desse o nome que fosse, mas que realmente a SEL apresentasse um projeto para 179 

direcionar e poder se resolver o gargalo, aquilo que está impedindo que o esporte se 180 
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desenvolva no geral, pois se sabe que as reclamações serão as mesmas como: o atleta não 181 

tem incentivo, enfatizou que é preciso pegar as lideranças do setor e ver onde está falho e 182 

sair da reunião com tudo resolvido, como é nas Conferências e ainda seria importante a SEL 183 

mostrar que dentro do possível está buscando sanar as dificuldades para se ter uma política 184 

de esporte no DF que atinja os que de fato precisam. Concluiu dizendo que seria importante 185 

este mapeamento diante de uma Copa do Mundo que acabou e de uma Olímpiada que se 186 

aproxima. A Secretaria Adjunta disse que em virtude da Audiência Pública a SEL está 187 

preparando um relatório do primeiro semestre onde serão colocadas todas as ações e 188 

demandas desse encontro e responder o que já foi feito, mas que não tenham sido atingidas 189 

as expectativas, este relatório será como uma prestação de contas e será divulgado no site 190 

e nos outros meios de comunicação da SEL. Quanto à Conferência relatou sua experiência 191 

pessoal na Conferência de 2010 onde uma pessoa comentou que todo o evento era um 192 

teatro, o que realmente se quer para o esporte já estava mapeado e o evento era para dizer 193 

que houve a participação popular. Explicou que a proposta de Diagnóstico feita pelo 194 

Professor Paulo Henrique é fundamental e os gestores sabem que precisa ser feito e 195 

perguntou se todos receberam o Relatório das Cidades do Esporte e este ano tem-se o 196 

objetivo de atualizá-lo, mesmo que ele não se seja aprofundado mostra alguns pontos de 197 

reflexão.  Disse ainda que o CONFAE tem sido fundamental para viabilizar a execução 198 

deste Diagnóstico. Explicou também que estes seis meses foram para organizar a casa e 199 

agora se tem o Mapa Estratégico do Governo e os Programas Temáticos e este ano 200 

conseguiram desmembrar o Esporte da Cultura, sinalizando que o Esporte está mais perto 201 

da Educação, da Assistência Social e da Saúde do que da Cultura. Explicou que todo o 202 

estudo irá culminar na construção do PPA que tem sido analisado/criticado por diversos 203 

servidores, inclusive pela Déborah, e deverá ser apresentado ao Governador no dia 204 

seguinte a esta reunião e se os senhores concordarem na realização da Conferência 205 

poderia se prever esta ação no PPA para depois compor a LOA e poder ser executado em 206 

2016. O Conselheiro Paulo Henrique disse que se deveria ter uma reunião preliminar 207 

baseada na Política de Esporte do DF e depois fazer outra como uma prestação de contas 208 

do que já foi feito e fazer esta dinâmica anualmente e depois se pensar um nome para estes 209 

encontros. A Secretária Executiva propôs à Secretária Adjunta que ela apresentasse o 210 

esboço do PPA e a mesma concordou. A Conselheira Cristina disse que seria importante a 211 

apresentação do PPA, mas enfatizou que a CPE queria fazer algo ainda no ano de 2015, 212 

com custo reduzido, mobilizar as entidades/categorias que já tem representantes no CONEF 213 

e os demais interessados. A proposta seria a de fazer uma reunião como disse o Professor 214 

Paulo Henrique já com as bases de análise dos resultados da Audiência Pública e nestes 215 

seis meses de governo e se buscar as forças necessárias para resolver os gargalos. A 216 

Secretária Adjunta disse que isto é extremamente importante, pois seria o monitoramento 217 

que se poderia fazer das ações da SEL. A Conselheira Cristina complementou que não seria 218 

difícil organizar uma reunião para daqui a três meses e isto ser apresentado e discutido. A 219 

Conselheira Carmem questionou o Professor Paulo Henrique sobre o Projeto de governo, as 220 

metas de ação se ficarem em nível de Governo não se estaria à mercê de mudanças a cada 221 

Governo? O Ideal não seria a criação de Políticas de Estado e propostas de continuidade 222 

das ações independentemente de quem está no poder? Não se deveriam ter os nortes, por 223 

exemplo: Brasília ser potência no esporte no ano de 2022; Brasília ter um projeto “x” para o 224 

esporte de base. Em sua opinião, é preciso definir o que se quer para a cidade e ir atrás da 225 
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concretização destas metas. Outro exemplo é o projeto da SEL que é desenvolvido nos 226 

Centros Olímpicos e Paralímpicos - Futuro Campeão - Como ele está? Quais resultados 227 

obteve? Quanto foi investido? Qual relação é feita com os Clubes e Federações? São 228 

sempre feitas propostas, mas não se tem retorno destas ações. O Conselheiro Paulo 229 

Henrique explicou que a construção da Política de Estado não é uma realidade no Brasil, 230 

vivemos ainda pelas Políticas de Governo. Contudo, é preciso ter a crença que quem está 231 

no poder quer o melhor para aquela determinada pasta. Relembrou uma fala da Secretária 232 

que sua intenção no Governo é de plantar uma sementinha para o Esporte. Sinalizou que 233 

isto é o que importa, na Politica de Governo é assim, a ação é feita agora e poderá ter seu 234 

resultado daqui a dez, 20 anos e nem sempre os governantes querem isto; a busca é 235 

sempre pelo resultado imediato. O Conselheiro Rubens afirmou que todos os comentários 236 

feitos eram pertinentes e demonstravam os anseios de um pequeno grupo. Se fosse feito 237 

um exercício seria possível imaginar de que tamanho seria o anseio de toda a comunidade 238 

esportiva. Todos colocaram de forma direta ou não que é preciso objetivar tudo em ações 239 

práticas e trouxe a proposta da Comissão da importância de se ter um processo gradativo e 240 

contínuo de discussão para culminar numa grande discussão em 2016. Deste modo, se for 241 

aprovada a proposta de realização de discussões permanentes, será necessário a criação 242 

de uma comissão para avaliar as questões de recursos, de formatação e de 243 

encaminhamentos. O Colaborador Fernando disse que não consegue ver a realização de 244 

esporte sem dinheiro e este ser direcionado para os Jogos Escolares e para ações pontuais 245 

como Compete e Bolsa Atleta. A Secretária Executiva sinalizou que já eram 11h15 e a 246 

Secretária Adjunta disse que apresentaria o esboço do PPA de forma bem rápida. Em 247 

síntese, foi dito que o Programa Temático agora é específico do Esporte e chama-se - 248 

Cidade do Esporte e Lazer. Depois foram comentados o objetivo geral e os específicos 249 

relatados por manifestação esportiva (Participação e Lazer, Educacional e de Rendimento), 250 

por reforma e manutenção dos espaços esportivos e qualificação/capacitação/estudo e 251 

pesquisa. Os Conselheiros fizeram diversas perguntas ao longo da apresentação que foram 252 

sendo respondidas prontamente. A apresentação encerrou às 11h45 e a Vice-Presidente 253 

disse que não foram finalizadas as questões da CPE e percebia que tinham dois pontos a 254 

serem votados; o primeiro dizia respeito à realização desta reunião, encontro; e, se a 255 

resposta for positiva, terá o segundo que seria montar uma comissão para tratar desta 256 

questão. O Conselheiro Paulo Henrique ponderou que antes de votar se deveria pensar 257 

melhor que tipo de evento se quer. A Vice-Presidente explicou que primeira votação seria de 258 

quem está a favor ou não do CONEF organizar a “reunião” das discussões sobre o Esporte 259 

no DF e depois quem decidiria este formato seria a Comissão. A Secretária Adjunta disse 260 

que percebia dois pontos, o primeiro de decidir que tipo de evento que se quer e o outro 261 

com o foco de monitorar mesmo, o que foi feito, qual orçamento e qual o resultado 262 

alcançado tendo sempre a base da construção de uma Política de Estado. O Conselheiro 263 

Paulo Henrique disse que o importante é saber o que se quer e depois decidir a forma de 264 

viabilizar isto, pensa que se for votar deste modo a situação estará invertida. Ele propôs que 265 

se criasse uma Comissão ou Grupo de Trabalho para isto, tendo membros de todas as 266 

Comissões. A Secretária Executiva pediu a palavra e explicou que a primeira proposta da 267 

Vice-Presidente para votação seria saber se o colegiado tem interesse ou não em realizar o 268 

evento e se a resposta fosse sim aí se criaria a Comissão para trazer o formato do evento 269 

que poderia ser como previsto pelo Regimento uma Comissão Temporária com um membro 270 
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de cada Comissão. No momento da votação existiam nove Conselheiros Titulares e três 271 

Colaboradores. Na votação, os nove Titulares foram unânimes para a aprovação da 272 

realização da discussão. Foi montada a Comissão Temporária com os seguintes membros: 273 

Carmem, Cristina, Paulo Henrique e Elizabeth Ribeiro como representante da SEL. Ficou a 274 

cargo da Secretária Executiva a convocação dos membros para a primeira reunião que teria 275 

a sua data definida ao final desta Plenária. A Comissão de Programas e Projetos - CPP e a 276 

Comissão de Legislação e Normas - CLN não apresentaram seus relatos em função do 277 

adiantado da hora. Estes serão feitos na próxima reunião. VIII - Informes: a) Férias da 278 

Secretária Executiva - alteração de calendário da Reunião Plenária e das Comissões. 279 

As férias da Secretária Executiva serão de 06 a 24 de julho e para não se cancelar a 280 

Reunião Plenária do mês de julho foi proposta alteração da Plenária para o dia 01 de julho. 281 

Consequentemente, se faz necessário remarcar as reuniões das Comissões de Legislação e 282 

Normas e Programas e Projetos. Este assunto já havia sido discutido nas reuniões das 283 

Comissões e as novas datas serão: CLN - dia 24 de junho - 08 às 10h; CPP - dia 26 de 284 

junho - 10 às 12h. Todos os presentes concordaram com as alterações. b) Carta de 285 

Serviço ao Cidadão - revisão e padronização dos documentos da SEL com foco no 286 

cidadão. A Secretária Executiva informou que todo o Governo do Distrito Federal está tendo 287 

que elaborar uma Carta de Serviço ao Cidadão, documento que conterá todos os serviços 288 

prestados. Foi designado Grupo de Trabalhoresponsável por esta atividade e a sua pessoa 289 

faz parte do mesmo. Inclusive, participou de curso na Escola de Governo para se conhecer 290 

a padronização das informações a serem prestadas. Na prática, tem se observado que 291 

quando o foco é o cidadão está sendo preciso rever documentos e procedimentos, pois 292 

existem lacunas nestas informações prestadas. A Secretária Adjunta informou que a SEL já 293 

foi elogiada pelo Controlador Geral ao Governador por estar adiantada nesta ação. c) 294 

Remarcação da visita ao Gabinete da Deputada Liliane Roriz. Ainda não foi marcada 295 

devido aos desencontros de agendas e tão logo se tenha a data a Secretária Executiva ficou 296 

de informar ao grupo de Conselheiros escalados para a ação. d) Projeto de Lei de 297 

Incentivo ao Esporte - Processo nº 220.001.182/2012. A Secretária Executiva informou 298 

que o processo encontra-se com o Assessor do Gabinete da Secretaria da Fazenda do 299 

Distrito Federal, Senhor Wilson, aguardando para ser despachado com o Secretário. O 300 

Senhor Wilson informou que poderiam ter dois caminhos: 1) da aprovação - já feito o novo 301 

cálculo da renúncia da receita voltaria à SEL para manifestação do impacto nas suas ações. 302 

A Secretária Executiva ponderou que esta análise já havia sido feita em dezembro de 2013 303 

e que já constava no processo, se não poderia ser considerada para se ganhar tempo. O 304 

Assessor ficou de analisar a situação. Em seguida, voltaria à Casa Civil e, provavelmente, 305 

seguiria para a Câmara Legislativa do DF. 2) do indeferimento - o processo retornaria à SEL 306 

para arquivamento ou outras providências que ela julgasse pertinente. e) Fórum dos 307 

Chefes dos Núcleos de Cultura, Esporte e Lazer das Administrações Regionais. 308 

Assunto já esclarecido pela Secretária Adjunta da SEL ao longo da sua explanação do PPA. 309 

f) Encontro com as Federações Desportivas do Distrito Federal. Assunto já esclarecido 310 

pela Secretária Adjunta da SEL ao longo da sua explanação do PPA. A Secretária Executiva 311 

informou que a reunião com os Secretários de Estado do Esporte ainda não foi marcada. Os 312 

Conselheiros pediram acesso ao PPA e a Secretária Adjunta disse que estaria aberta às 313 

contribuições e colocaria uma sala para que fossem agregadas contribuições ao documento. 314 

O Colaborador Cesar disse que sugeriria que fosse criada uma Faculdade de Educação 315 
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Física nos moldes da de Medicina. Os comentários foram para que se pensasse em Curso 316 

de Especialização e não de Graduação. IX - Encerramento. Nada mais havendo a ser 317 

tratado, a Vice-Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião 318 

às doze horas na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de Secretária Executiva 319 

do CONEF-DF, lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pela Vice-320 

presidente que presidiu a vigésima nona reunião, pela Presidente e por mim.  321 

 322 

 323 

     324 

           LEILA BARROS                                                  CRISTINA QUEIROZ M. CALEGARO                                                      325 
      Presidente - CONEF/DF                                              Vice-Presidente - CONEF-DF 326 
 327 
 328 
 329 

DÉBORAH IGREJA DO PRADO 330 
Secretária Executiva - CONEF/DF 331 

 332 


