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Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e quinze, às dez horas e quinze minutos, na 4 

Sala de Reunião da Sede do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito 5 

Federal - CONEF-DF, na EQS 106/107, Asa Sul, Brasília/DF, foi realizada a Trigésima 6 

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

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

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

Suplente - SEDF), Israel Carrara de Pinna (Membro Titular - Secretaria de Estado de 10 

Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF), José Carlos Amaral de Bragança 11 

(Membro Suplente - Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e 12 

Juventude do DF), Paulo Henrique Azevêdo (Membro Titular - Notório Saber Esportivo), 13 

Carmem de Oliveira Furtado (Membro Titular - Atletas do Distrito Federal), Cristina Queiroz 14 

Mazzini Calegaro (Vice-Presidente do CONEF-DF e Membro Titular - Conselho Regional de 15 

Educação Física do Distrito Federal - CREF7), Alex Charles Rocha (Membro Suplente - 16 

CREF 7) e Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do CONEF-DF. Também 17 

estiveram presentes os seguintes convidados: César Lima (Ordem dos Advogados do 18 

Brasil- OAB/DF), Fernando Elias (CREF 7), Marco Aurélio Guedes (Secretaria de Estado do 19 

Esporte e Lazer do DF - SEL) e Ricardo Vidal (Instituto Joaquim Cruz). Foi conferido o 20 

quórum para abertura da Reunião e havia cinco Conselheiros Titulares presentes, número 21 

suficiente para a abertura da Reunião. A Vice-Presidente do CONEF-DF informou que 22 

devido à ausência da Presidente, por motivo justificado, reunião com o Governador, a 23 

mesma estaria presidindo a reunião. A Vice-Presidente perguntou se todos os presentes 24 

haviam recebido a pauta por meio eletrônico e se tinham alguma proposta de alteração ou 25 

inclusão na mesma. Os presentes responderam que a receberam e o Conselheiro Paulo 26 

Henrique propôs que se iniciasse pelos Informes. Ele informou o falecimento do Professor 27 

Leduc e a realização do Encontro Nacional de Recreação e Lazer - ENAREL, no Estádio 28 

Nacional de Brasília, nos dias 4 a 6 de novembro. IX - Informes: a) Projeto de Lei de 29 

Incentivo ao Esporte - Processo nº 220.001.182/2012. A Secretária Executiva informou 30 

que o processo ainda está no Gabinete do Secretário da Fazenda. b) PL nº 1985/2014 - 31 

Altera a Lei nº 2.185, de 30 de dezembro de 2008, que “dispõe sobre o registro e o 32 

funcionamento de academias e de estabelecimentos que atuam na área do ensino e 33 

prática de modalidades esportivas no Distrito Federal”. A Vice-Presidente esclareceu 34 

que este PL tem como proposta acabar com a necessidade de apresentação de Atestado 35 

Médico, realização de Avaliação Física e uso do desfibrilador, ficando somente exigido o 36 

preenchimento do PAR-Q. Trouxe para conhecimento do colegiado para que se manifeste, 37 

se for o caso, dizendo que o CREF já fez um parecer jurídico para ser encaminhado ao 38 

autor do PL propondo a sua alteração ou arquivamento. A Conselheira Carmem ponderou 39 

que existe prática de atividade física nestes aparelhos espalhados pelo DF onde as pessoas 40 

não tem orientação profissional e muito menos precisam de Atestado Médico. Disse que 41 

caberia uma reflexão se a entrega do Atestado Médico é uma mera formalidade ou se de 42 

fato haverá um acompanhamento para a realização da atividade física. A Vice-Presidente 43 

disse que o item veio como Informe e que não caberia discussão sobre o mesmo, mas 44 

acredita que é um tema que precisará ser estudado pelo colegiado. A Secretária Executiva 45 
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sugeriu que o PL fosse encaminhado para a Comissão de Legislação e Normas - CLN e 46 

fosse distribuído para análise e depois voltasse ao Pleno para discussão. O Convidado 47 

Marco Aurélio comentou que participou de uma reunião no dia anterior na Secretaria de 48 

Educação tendo a participação das Regionais de Saúde e de Ensino para discutir a 49 

exigência do Atestado Médico para a rede pública e para os Centros Olímpicos e 50 

Paralímpicos - COPs. Os representantes da Saúde esclareceram que para o Atestado 51 

Médico ser efetivo seria necessário se fazer um Atestado Clínico, um acompanhamento, não 52 

é simplesmente ir lá e entregar um documento. O Colaborador César disse que gostaria de 53 

salientar que a CLN tem tido mais um papel executivo, como uma assessoria legislativa da 54 

Câmara Distrital ou da própria SEL e acredita que está se perdendo o papel mais 55 

abrangente do CONEF. As discussões deveriam ser nos aspectos macros e não na 56 

elaboração de mais um parecer sobre este ou qualquer outro PL. Exemplificou: o tema é 57 

Atestado Médico então o CONEF deveria se posicionar no sentido dele ser exigido ou não, 58 

para qual faixa etária, para qual público. O Conselheiro Paulo Henrique relembrou que o 59 

Conselheiro Orlando já fez uma Nota Técnica sinalizando muitas falhas num determinado 60 

PL, onde a CLDF tem toda a estrutura para elaborar o PL sem tantos absurdos. No 61 

momento a sua pessoa está analisando outro PL que propõe a criação de Conselhos nas 62 

Regiões Administrativas e interfere nas ações da Secretaria de Esporte e da Educação. Ou 63 

o caso que a Déborah trouxe que ao conversar com alguém soube que já havia uma Lei 64 

anterior sobre o uso da milhagem no GDF. Sintetizou dizendo que o Conselho não tem 65 

suporte técnico-legislativo para fazer pareceres, pois poderia deixar alguma situação passar 66 

despercebida. O Conselheiro Rubens disse que na mídia já é reconhecido que a CLDF 67 

propõe alguns absurdos, mesmo tendo toda a estrutura para fazê-lo diferente. Enfatizou que 68 

a discussão do CONEF deveria estar na visão macro, na definição de Políticas como na 69 

discussão da elaboração do Sistema Nacional do Esporte e não em aspectos específicos. 70 

Contudo, isto não deveria inviabilizar a análise destes PLS, mas se tendo a consciência que 71 

esta não é a função precípua do Conselho. O Colaborador Ricardo corroborou que é preciso 72 

pensar em qual é a função do Conselho, pois é tudo novo, mas na medida em que se 73 

percebe não se deveria desvirtuar mais do seu papel que em sua opinião não é o de ficar 74 

fazendo parecer de PL. A Vice-Presidente leu os incisos do artigo 3º do Regimento Interno 75 

do CONEF correlatos às questões de normas e cumprimentos de dispositivos legais. O 76 

Colaborador Ricardo fez um contraponto afirmando que não seria dando parecer aos PLs 77 

que o Conselho estaria fazendo o seu papel de guardião das Políticas Públicas do Esporte. 78 

A Secretaria Executiva pediu uma questão de ordem, pois foi invertida a pauta para se dar 79 

um Informe e as discussões continuaram e na reunião desta data, à pedido de uma 80 

Comissão, tem-se a presença de um convidado, servidor da SEL, para falar sobre os COPs 81 

e os assuntos que estão sendo discutidos estarão sendo contemplados quando se for falar 82 

dos outros PLs. A Conselheira Carmem salientou que era preciso ter uma organização, pois 83 

quando ela quis discutir foi dito que seria um espaço somente para Informe e as discussões 84 

foram abertas e seria preciso definir o que se discutiria e quanto tempo se teria para isto. A 85 

Secretária Executiva reforçou que muitas vezes o seu papel é de ser a chata, mas que antes 86 

de inverter pauta ou discutir qualquer tema é preciso aprová-la e seguir todo o rito. Os 87 

presentes concordaram com a intervenção e a Vice-Presidente perguntou se alguém teria 88 

proposta de alteração ou inclusão na pauta. A Secretária Executiva disse que os itens III e 89 

IV precisariam sair de pauta. O primeiro porque ela não conseguiu concluir a tarefa e o 90 
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segundo porque as futuras Conselheiras justificaram sua ausência, assim não haveria 91 

nenhuma posse. I - Aprovação da Pauta. A pauta foi aprovada pelos presentes em sua 92 

totalidade com a supressão dos itens III e IV e teve o seguinte teor: I - Aprovação da Pauta; 93 

II - Justificativa das ausências; III - Posse dos Conselheiros - mandato dezembro/2014 94 

anovembro/2016; IV - Leitura e Aprovação das Atas das 28 e 29ª Reuniões Ordinárias do 95 

CONEF-DF; V - Apresentação do Programa da SEL: Centros Olímpicos e Paralímpicos; VI - 96 

PL nº 12/2015 - Dispõe sobre a Política de Desporto do DF - retorno da visita ao Gabinete 97 

da Deputada Liliane Roriz e proposta feita pelo Assessor da Deputada; VII - Análise dos 98 

Projetos de Lei - PLs (aguardando Nota Técnica dos Relatores): 1) PL nº 372/2015 - Criação 99 

dos Conselhos de Esportes nas Regiões Administrativas 2) PL nº 431/2015 - Proibição de 100 

discriminação nos valores de premiação às pessoas idosas em eventos desportivos 3) PL nº 101 

17/2015 - Inclusão de destinação de pontuação de companhia aérea ou milhagem no 102 

Programa Compete Brasília 4) PL nº 1983/2014 - alteração da Lei nº 2.402/99 - que institui o 103 

Programa Bolsa Atleta; VIII - Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos 104 

Coordenadores (5’ x 4 Comissões +5’ Comissão Temporária); IX - Informes: a) Projeto de 105 

Lei de Incentivo ao Esporte - Processo nº 220.001.182/2012; b) PL nº 1985/2014 - Altera a 106 

Lei nº 2.185, de 30 de dezembro de 1998, que “dispõe sobre o registro e o funcionamento 107 

de academias e de estabelecimentos que atuam na área do ensino e prática de 108 

modalidades esportivas no Distrito Federal”. X - Encerramento. II - Justificativa das 109 

ausências. A Secretária Executiva justificou a ausência dos Conselheiros: Leila Barros 110 

(Presidente do CONEF-DF e Secretária de Estado do Esporte e Lazer do DF - SEL), 111 

Reginaldo Severino dos Santos (Membro Titular - Secretaria de Estado de Planejamento, 112 

Orçamento e Gestão do DF), Cristina Barros Freyer (Membro Suplente - Secretaria de 113 

Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF), Valéria Schmidt (Membro Titular - 114 

Esporte para Pessoas com Deficiência) e Letisson Samarone Pereira (Membro Suplente - 115 

Esporte para Pessoas com Deficiência); das futuras Conselheiras Gislane Ferreira de Melo 116 

(Membro Suplente - Notório Saber Esportivo) e Letícia Bortolon (Secretaria de Estado de 117 

Gestão do Território e Habitação - Segeth) e da Ricarda Lima (Secretária Adjunta da 118 

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do DF - SEL). III - Posse dos Conselheiros - 119 

mandato dezembro/2014 a novembro/2016. Item retirado de pauta em virtude das 120 

ausências justificadas das Conselheiras que tomariam posse. IV - Leitura e Aprovação das 121 

Atas das 28 e 29ª Reuniões Ordinárias do CONEF-DF. Item retirado de pauta em função 122 

da não conclusão do mesmo pela Secretária Executiva. V - Apresentação do Programa da 123 

SEL: Centros Olímpicos e Paralímpicos - COPs. Antes de passar a palavra ao convidado 124 

a Secretária Executiva contextualizou que a Comissão de Programas e Projetos - CPP havia 125 

convidado servidor da SEL para falar sobre os COPs e como os responsáveis pelo 126 

Programa não poderiam participar da data da reunião da CPP foi proposto se tornar um item 127 

de pauta para a Plenária e todos os Conselheiros pudessem, também, conhecer um pouco 128 

mais deste Programa da SEL. O convidado, Marco Aurélio Guedes, se apresentou e 129 

descreveu detalhadamente o que são os COPs, como funcionam, onde se localizam, as 130 

atividades que realizam, a faixa etária atendida, os recursos financeiros aplicados pelas 131 

conveniadas escolhidas por meio de Edital de Chamamento Público e as propostas de 132 

expansão. Além disto, acrescentou que há previsão de gastos com os estagiários, 133 

manutenção predial e das piscinas. De modo bem resumido explicou que existem três 134 

grandes ações dentro do Programa. A primeira mais voltada para o esporte educacional, 135 
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onde os alunos participam das aulas de atividade física tendo uma abordagem de conteúdos 136 

transversais. A segunda para o esporte de participação no que se chama de Espaço de 137 

Convivência e Lazer - utilização dos COPS aos finais de semana. E, a terceira para o 138 

rendimento com o desenvolvimento do Programa Futuro Campeão. Disse ainda, que o 139 

Programa está em permanente construção, pois tem por objetivo atender a comunidade em 140 

que está localizado. Informou que o espaço também é cedido, em pareceria, para que 141 

outros órgãos públicos realizem suas ações como: Secretaria de Educação, da Saúde, da 142 

Cultura, da Criança e da Justiça. Esclareceu que nos 11 COPs em funcionamento são 143 

matriculadas cerca de 30 a 33 mil pessoas/mês. Durante sua apresentação que durou em 144 

torno de uma hora respondeu diversos questionamentos dos Conselheiros e Colaboradores. 145 

Ao final, todos agradeceram a atenção dada pelo servidor e a presteza das informações. 146 

Depois das discussões foram propostos os seguintes encaminhamentos: a) disponibilizar no 147 

site as informações relativas aos COPs para se ter maior transparência da gestão, como por 148 

exemplo: local, entidade conveniada, atividades propostas, atendimentos realizados, Edital 149 

de Chamamento Público, Contrato com a conveniada, bem como o Plano de Trabalho a ser 150 

desenvolvido e a contrapartida a ser realizada pela mesma, dentre outras; b) a preocupação 151 

com a não realização de concursos públicos para a SEL. Os Conselheiros presentes 152 

solicitaram que constasse em Ata um agradecimento formal ao servidor Marco Aurélio, mais 153 

conhecido por Marquinho, por todo o trabalho desenvolvido ao longo destes anos para o 154 

Programa COPs e para o Esporte do DF. Foi também pedido que este elogio constasse em 155 

sua pasta funcional. A Secretaria Executiva esclareceu que devido à publicação da sua 156 

aposentadoria nesta data talvez isto não fosse ser possível. VI - PL nº 12/2015 - Dispõe 157 

sobre a Política de Desporto do DF - retorno da visita ao Gabinete da Deputada Liliane 158 

Roriz e proposta feita pelo Assessor da Deputada. A Secretária Executiva relatou a visita 159 

com a participação da Conselheira Tatiana, da Assessora Jurídica da AJL/SEL - Juliana e 160 

da sua própria pessoa. Os demais Conselheiros (Cristina e Warleiton) não puderam 161 

comparecer. A Secretária Executiva relatou sucintamente que o senhor Adenauer, Assessor 162 

da Deputada, informou que o PL não seria retirado de pauta e o que se poderia fazer seria 163 

suspendê-lo, em nível de Comissão, aguardando o texto substitutivo, desde uma alteração 164 

da ementa ou do primeiro ao último artigo. Tal texto poderia ser proposto pelo CONEF, 165 

qualquer outro segmento ou pessoa que quisesse contribuir na elaboração da Política do 166 

Esporte do DF e o Gabinete da Deputada estaria aberto para recebê-lo. A Secretária 167 

Executiva aproveitou para trazer a discussão o item VII da Pauta, pois pelo adiantado da 168 

hora seria preciso pensar qual encaminhamento se dar ao assunto. E, ainda, informou que 169 

durante a reunião da Comissão de Legislação e Normas - CLN foi discutido qual seria o 170 

papel do CONEF quanto à análise dos PLS recebidos. Seria o de fazer ou refazer o PL ou o 171 

de emitir sua opinião macro, geral sobre o que dispõe determinado PL, isto é, se está ou 172 

não de acordo com a Política para o Esporte no DF?  Reiterou que não caberia à AJL/SEL 173 

fazer a análise do mérito e sim ao Gestor da Pasta que, em Plenária, solicitou ao CONEF 174 

colaboração nesta questão. Para finalizar, disse que a CLN pensou em elaborar não mais 175 

pareceres sobre estes PLs e sim Notas Técnicas e que nelas teria um parágrafo padrão 176 

sinalizando que as observações da Comissão se referem estritamente ao conteúdo do 177 

documento em pauta cumprindo ressalvar a existência de quaisquer outros dispositivos 178 

legais e, ainda, recomendar à AJL/SEL que faça a análise técnica do PL. O Colaborador 179 

Cesar trouxe seu ponto de vista afirmando que o CONEF deveria fazer uma análise macro 180 
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do PL e não específica, de analisar artigo por artigo, como já fez diversas vezes. Disse 181 

também sentir falta de uma posição inicial da SEL para nortear as discussões da Comissão. 182 

A Secretária Executiva esclareceu qual seria a dinâmica de trabalho da CLN: a) distribuição 183 

individual do PL e análise pelo Conselheiro; b) apreciação coletiva para a construção do 184 

texto final para ser referendado em Plenária; e, c) encaminhamento para SEL. Salientou que 185 

pelo acúmulo de trabalho e por estar sozinha no Conselho não teria condições de dar todo o 186 

suporte administrativo para que os Conselheiros pudessem dispor das informações 187 

relevantes para aprofundamento das análises. O Conselheiro Paulo Henrique comentou que 188 

o cuidado a se ter é exatamente este, pois não há uma assessoria legislativa no CONEF e 189 

nem a Déborah está à disposição só da CLN. Assim, a possibilidade de se cometer algum 190 

erro é grande, pois é possível não conseguir levantar outros dispositivos legais existentes. A 191 

Comissão teve sorte em algumas análises, pois as informações surgiram ao acaso, mas não 192 

por pesquisa. O Colaborador Ricardo ponderou que o papel do Conselho é fazer uma 193 

análise global com o que se tem e não buscar se existem outras Leis e emitir sua posição 194 

sempre relacionada à determinada Política Pública. A Vice-Presidente perguntou a todos 195 

qual encaminhamento se dar quanto ao assunto: continuar recebendo os PLs e fazer os 196 

pareceres mais globais, sem tratar das questões específicas. A Conselheira Carmem disse 197 

que seria preciso deixar registrado que o Conselho poderia fazer isto, mas que a SEL 198 

deveria ter um setor técnico para realizar a análise prévia, além de precisar equipar o 199 

Conselho com mais pessoas e deixar a Déborah realmente executando suas funções de 200 

Secretária Executiva. O Conselheiro Alex reiterou que desde 2012 este assunto é discutido 201 

e nada é feito, pois a Déborah continua sozinha e fazendo mil e uma coisas, além da 202 

necessidade de reforma, principalmente para o banheiro. A Vice-Presidente sugeriu que 203 

este item entrasse na pauta da próxima, bem como, os itens VII - Análise dos Projetos de 204 

Lei (aguardando Nota Técnica dos Relatores): 1) PL nº 372/2015 - Criação dos 205 

Conselhos de Esportes nas Regiões Administrativas; 2) PL nº 431/2015 - Proibição de 206 

discriminação nos valores de premiação às pessoas idosas em eventos desportivos; 207 

3) PL nº 17/2015 - Inclusão de destinação de pontuação de companhia aérea ou 208 

milhagem no Programa Compete Brasília; 4) PL nº 1983/2014 - alteração da Lei nº 209 

2.402/99 - que institui o Programa Bolsa Atleta. e VIII - Apresentação dos trabalhos 210 

das Comissões pelos Coordenadores (5’ x 4 Comissões +5’ Comissão Temporária) 211 

que não puderem ser concluídos pelo adiantado da hora. X - Encerramento. Nada mais 212 

havendo a ser tratado, a Vice-Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 213 

encerrada a reunião às doze horas e trinta na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na 214 

qualidade de Secretária Executiva do CONEF-DF, lavrei a presente ata, lida e achada 215 

conforme, segue assinada pela Vice-Presidente que presidiu a trigésima reunião, pela 216 

Presidente e por mim.  217 
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