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Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às dez horas e dez minutos, na Sala 4 

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

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

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

presença dos seguintes Conselheiros: Leila Barros (Presidente do CONEF-DF e Secretária 8 

de Estado do Esporte e Lazer do DF - SEL), Rubens Guedes Memória (Membro Titular - 9 

Secretaria de Estado de Educação do DF - SEDF), Orlando Ferracciolli Filho (Membro 10 

Suplente - SEDF), Israel Carrara de Pinna (Membro Titular - Secretaria de Estado de 11 

Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF), Reginaldo Severino dos Santos 12 

(Membro Titular - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF - 13 

SEPLAG), Cristina Barros Freyer (Membro Suplente - SEPLAN), Letícia Bortolon (Secretaria 14 

de Estado de Gestão do Território e Habitação - SEGETH), Warleiton Dias Souza (Membro 15 

Suplente - Federação Esportiva do DF), Tatiana Wesfield Mendes (Membro Titular - 16 

Segmento Esportivo Universitário), Ronaldo Pires da Rocha (Membro Suplente - Segmento 17 

Esportivo Universitário), Valéria Schmidt (Membro Titular - Esporte para Pessoas com 18 

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

Deficiência), Cristina Queiroz Mazzini Calegaro (Vice-Presidente do CONEF-DF e Membro 20 

Titular - Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal - CREF7), Alex Charles 21 

Rocha (Membro Suplente - CREF 7) e Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do 22 

CONEF-DF. Também estive presente o seguinte convidado: Fernando Elias (CREF 7). Foi 23 

conferido o quórum para abertura da Reunião e havia oito Conselheiros Titulares presentes, 24 

número suficiente para a abertura da Reunião. A Vice-Presidente do CONEF-DF informou 25 

que devido ao atraso da Presidente, por motivo justificado, reunião com o Governador, a 26 

mesma estaria presidindo a reunião até a sua chegada. A Vice-Presidente perguntou se 27 

todos os presentes haviam recebido a pauta por meio eletrônico e se tinham alguma 28 

proposta de alteração ou inclusão na mesma. Os presentes responderam que a receberam 29 

e que não tinham nada a alterar, exceto a Secretaria Executiva que pediu para retirar de 30 

pauta a leitura e aprovação da Ata da 30ª Reunião Ordinária do CONEF-DF, pois a mesma 31 

não havia sido concluída e inverter a posse da Conselheira que confirmou sua presença e 32 

ainda não havia chegado. I - Aprovação da Pauta. A pauta foi aprovada pelos presentes 33 

em sua totalidade com a supressão e inversão solicitadas pela Secretária Executiva e teve o 34 

seguinte teor: I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências; III - Posse dos 35 

Conselheiros - mandato dezembro/2014 anovembro/2016; IV - Leitura e Aprovação das Atas 36 

das 28, 29ª e 30ª Reuniões Ordinárias do CONEF-DF; V - Retomada das ações do CONEF 37 

e dos trabalhos das Comissões pelos Coordenadores (10’ x 4 Comissões + 5’ Comissão 38 

Temporária); VI - Informes: a) Projeto de Lei - PL de Incentivo ao Esporte - Processo nº 39 

220.001.182/2012; b) Participação de representantes do CONEF nas reuniões do Grupo de 40 

Trabalho do Sistema Nacional do Esporte; c) Convite: Lançamento do Encontro Nacional de 41 

Recreação e Lazer - ENAREL; d) Participação da SEL e do GESPORTE no ENAREL - 42 

ações de governo; VII - Encerramento. II - Justificativa das ausências. A Secretária 43 

Executiva justificou a ausência dos Conselheiros: José Carlos Amaral de Bragança (Membro 44 

Suplente - Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do 45 
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DF), Paulo Henrique Azevêdo (Membro Titular - Notório Saber Esportivo) e Carmem de 46 

Oliveira Furtado (Membro Titular - Atletas do Distrito Federal) e do Colaborador César Lima 47 

(Ordem dos Advogados do Brasil- OAB/DF). IV - Leitura e Aprovação das Atas das 28ª, 48 

29ª e 30ª Reuniões Ordinárias do CONEF-DF. As Atas das 28ª e 29ª Reuniões Ordinárias 49 

foram encaminhadas por meio eletrônico e não houve nenhuma manifestação por parte dos 50 

Conselheiros ficando então consideradas lidas e aprovadas na íntegra por todos os 51 

presentes. A leitura e aprovação da Ata da 30ª Reunião Ordinária do CONEF-DF foram 52 

retiradas de pauta. V - Retomada das ações do CONEF e dos trabalhos das Comissões 53 

pelos Coordenadores (10’ x 4 Comissões + 5’ Comissão Temporária). O Conselheiro 54 

Rubens perguntou se este item não estaria relacionado à não conclusão do mesmo na 55 

reunião anterior. A Secretária Executiva explicou que aquelas Comissões que não falaram 56 

teriam a possibilidade de concluir a apresentação das suas ações e as que já haviam falado 57 

poderiam atualizar o colegiado. Além disso, devido às férias da sua pessoa algumas 58 

reuniões remarcadas acabaram não acontecendo. Assim, seria importante a retomada das 59 

ações de todas as Comissões, mesmo sabendo que alguns dos Informes diziam respeito às 60 

ações de algumas delas. Contudo, isto não seria um problema, pois quando se chegasse ao 61 

item, este já teria sido discutido. Comissão de Orçamento e Finanças - COF: a Secretária 62 

Executiva informou que os documentos iniciais solicitados pela COF à SEL já foram 63 

encaminhados e nesta última reunião os Conselheiros pediram que os mesmos fossem 64 

atualizados e encaminhados por meio digital para facilitar o estudo; assim, criou-se um 65 

subgrupo na Comissão que analisaria os dados e encaminharia suas dúvidas para a 66 

Secretária Executiva, que as sistematizaria e encaminharia para as servidoras da SEL 67 

responsáveis pelas duas Unidades Orçamentárias - SEL e Fundo de Apoio ao Esporte para 68 

que se preparassem para participar da próxima reunião da Comissão, que como qualquer 69 

reunião, está aberta para a participação de todos. A única informação que ainda falta é 70 

sobre os convênios. O Coordenador da Comissão complementou dizendo que após dois 71 

meses sem reunião, a Comissão está debruçando-se na análise da execução orçamentária 72 

e financeira da SEL, do Fundo de Apoio ao Esporte e dos convênios e assim, entender e 73 

conhecer como a SEL vem enfrentando as questões econômicas do Governo do DF. Além 74 

disto, acompanhar a elaboração do PPA 2016/2019 para verificar se os Programas que 75 

estão sendo propostos estão integrados com os anseios da sociedade civil. Neste momento, 76 

chegaram as Conselheiras Cristina da SEPLAN e Letícia da SEGETH. Comissão de Política 77 

do Esporte - CPE: A Vice-Presidente solicitou que o Conselheiro Rubens passasse as 78 

informações, mas este disse que aproveitaria o momento até para justificar sua ausência na 79 

reunião em virtude de demanda de trabalho da SEDF. A Secretária Executiva pediu que 80 

esta Comissão ficasse para o fim para juntar com a Comissão Temporária e os Informes. 81 

Proposta aceita por todos. Comissão de Legislação e Normas - CLN: a Secretária Executiva 82 

pediu a palavra e explicou que ao fazer a transcrição das Atas tem percebido que se discute 83 

temas, mas os encaminhamentos não ficam claros e a questão da posição do CONEF 84 

quanto aos Projetos de Leis - PLs foi um destes. Assim, seria importante deixar claro qual a 85 

posição do colegiado e com isto nortear as ações da CLN. Exemplificou: 1) O PL trazido 86 

pela Vice-Presidente sobre Atestado Médico não havia sido decidido se seria ou não 87 

encaminhado para a CLN ou qual a posição que o Conselho teria em relação a ele; 2) Se as 88 

ações de aproximação com a Câmara Legislativa do DF - CLDF seriam ou não feitas por 89 

meio da Frente Parlamentar do Esporte; 3) Como seriam elaboradas as Notas Técnicas dos 90 
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PLs encaminhados pela SEL? Qual seria a posição do CONEF? Seria feita somente a 91 

análise macro do PL com o parágrafo padrão explicando as limitações da análise para 92 

posterior encaminhamento à AJL ou a análise do conteúdo por artigos? 4) Seria retomada 93 

ou não a construção da proposta de Lei para o Programa Compete Brasília e a revisão da 94 

Lei da Bolsa Atleta? A Conselheira Tatiana perguntou se já havia saída alguma resposta do 95 

CONEF para a SEL e qual havia sido esta contribuição, isto é, se havia sido monitorado o 96 

caminho dessa resposta. A Secretária Executiva respondeu que já teve resposta, 97 

exemplificou o PL da Deputada Liliane Roriz, mas que nunca havia sido pedido que fosse 98 

acompanhado o PL até a sua fase final e que se fosse esta a decisão do colegiado seria 99 

necessário incluir uma nova coluna na planilha Controle de Acompanhamento dos PLs para 100 

se ter esta visão. A Conselheira Tatiana reiterou que o acordo com o Assessor da Deputada 101 

na visita foi de que o PL seria suspenso e o CONEF redigiria um substitutivo. A Secretária 102 

Executiva explicou que esta é a questão em jogo, como o CONEF responderá este ou 103 

qualquer outro PL e que a posição do Conselho independe dos desdobramentos que a 104 

CLDF ou a AJL vão fazer com o PL. Na última reunião se discutiu, mas ao final da reunião 105 

não houve uma decisão, um encaminhamento para a questão e para que a sua pessoa 106 

possa para dar andamento formal precisa ter expresso em ATA o que foi acordado, 107 

decidido, deliberado em Plenário, pois se não poderia ser questionada de onde tirou tal 108 

conclusão. Reiterou que muitos Conselheiros e Colaboradores emitiram suas opiniões sobre 109 

a questão, mas que ao final da reunião nada foi formalmente definido. Lembrou a todos que 110 

outro aspecto que ficou em aberto foi se o Plenário aceitaria que se chegassem as 111 

Indicações para análise do Conselho as mesmas fossem distribuídas a todos os 112 

Conselheiros, pois a CLN só tem três membros.  O Conselheiro Israel disse que em sua 113 

opinião o papel dos Conselheiros seria de analisar o PL, de apontar as falhas e divergências 114 

que existem e os possíveis questionamentos que possam surgir com a publicação daquela 115 

Lei e se esta posição será acatada ou não pela AJL ou pela CLDF isto já não caberia ao 116 

Conselho discutir. Enfatizou que não fazer nada não seria uma boa posição, pois depois da 117 

Lei publicada as dificuldades para se propor qualquer mudança ainda são maiores. 118 

Sintetizou que o papel não seria o de redigir e sim o de apontar os questionamentos. O 119 

Conselheiro Orlando perguntou se o encaminhamento do PL não estaria invertido, isto é, 120 

primeiro ser analisado pela Secretaria e depois ser encaminhado ao CONEF? A Secretária 121 

Executiva relembrou que este assunto já foi debatido e que já foi dito que a SEL não tem um 122 

setor específico e que à AJL não caberia a análise do mérito do PL. Esta análise seria 123 

responsabilidade do Gestor da Pasta que pediu, em Plenária, a colaboração do Conselho 124 

para realizar esta ação. O Conselheiro Rubens disse que não queria ser repetitivo, mas 125 

queria sinalizar que a CLDF tem procedimento próprio para trâmite dos PLs e que deveria 126 

caber neste procedimento conversar com os pares e com a base afeta ao tema que estiver 127 

tratando. Além disto, que o papel deste Conselho na análise destes PLs seria de caráter 128 

institucional. Se nesta análise for possível agregar informações do que o Governo já fez 129 

anteriormente ou se já existe alguma Lei em vigor que trata do tema, sem dúvida alguma 130 

facilitaria e muito o trabalho do Conselho. Exemplificou o PL proposto sobre atividade física 131 

para idoso e a existência de um Programa - Ginástica nas Quadras - previsto em Lei já 132 

debatido em Plenária. Salientou que de fato é muito importante saber sobre a efetividade do 133 

trabalho que é feito pelo Colegiado, isto é, se as discussões feitas avançam ou ficam 134 

engavetadas, por isto, em sua opinião, o PL antes de vir para o CONEF deveria passar por 135 
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algum setor na SEL e vir com informações básicas sobre existência anterior de Lei ou outras 136 

informações relevantes para contribuir na análise. Complementou dizendo que quando o PL 137 

chegasse ao CONEF deveria ser encaminhado primeiramente à CLN depois ao Plenário. A 138 

Vice-Presidente pediu o pronunciamento dos demais Conselheiros, visto ser um ponto 139 

importante e que merecia atenção de todos, pois não se tem a pretensão de ter 140 

conhecimento total das Leis e sim definir a posição do Conselho. E, ainda questionou que se 141 

fosse feito um exercício de reflexão e o Conselho tivesse começando agora seria preciso 142 

decidir como isto seria feito, além de pensar o que de fato o Conselho deveria fazer, pois 143 

neste ano e meio que faz parte do colegiado viu muito trabalho em cima dos PLs e seria 144 

somente este o papel do Conselho? A Secretária Executiva perguntou se seria necessário 145 

ter um parecer jurídico anterior para se fazer uma análise de mérito de um PL, em virtude de 146 

que ao se pensar em fazer uma contra proposta à SEL, pois o encaminhamento direto para 147 

o CONEF foi colocado em Plenário e aceito por todos. Além disto, perguntou se na medida 148 

em que se propõe que passe primeiro pela AJL, o CONEF não estaria perdendo a 149 

importância que lhe foi dada pela Presidente? O Conselheiro Orlando perguntou o que 150 

estava previsto no Regimento Interno do CONEF? A Secretária Executiva disse que iria 151 

pegar o Regimento e leria mais uma vez as competências do Conselho. A Vice-Presidente 152 

ponderou que também poderia ser dado um parecer mais simples e focado se o PL está de 153 

acordo ou não com a Política Pública estabelecida e se atende aos anseios dos segmentos 154 

esportivos. O Conselheiro Orlando salientou que sua intervenção não foi posta no sentido do 155 

CONEF fugir da sua responsabilidade e sim de contribuir e melhorar o que vem sendo posto 156 

pelos parlamentares, como foi o caso da sugestão da melhora da legislação já existente 157 

sobre o Programa Ginástica nas Quadras e não haver uma superposição de Leis. O 158 

Conselheiro Rubens ponderou que é exatamente isto que está em discussão, pois o 159 

Conselho não tem uma estrutura estabelecida, não tem uma assessoria jurídica e, então, o 160 

PL ao ser encaminhado ao CONEF já venha com informações, como: a) esta Política 161 

Pública já vem sendo desenvolvida ou não; b) esta ação é desenvolvida desta forma; e, c) 162 

existe outro Projeto de Lei versando sobre o assunto. Assim, quando o PL chegar o 163 

Conselho não se debruçará filosoficamente ou juridicamente sobre o PL e como a Cristina 164 

(CREF) colocou será feita um documento dizendo que do ponto de vista deste Conselho o 165 

posicionamento é tal e o parlamentar fará as discussões políticas do seu projeto nas 166 

instâncias que são pertinentes. O Conselheiro Alex leu as competências expressas no artigo 167 

3º e nos seus incisos II e III. O Conselheiro Rubens salientou que se fala em legislação em 168 

vigor e que isto está relacionado ao caráter aplicativo das leis já aprovadas. A Secretária 169 

Executiva ponderou que nenhum Regimento terá expressamente manifestas todas as 170 

questões relativas ao papel ou atribuições ou competências do Conselho, tanto que é 171 

previsto no próprio Regimento a possibilidade de sua alteração, conforme artigo 71. A Vice- 172 

Presidente perguntou se algum Conselheiro presente não era a favor de que os PLs 173 

passassem pelo Conselho. Os presentes, por unanimidade, disseram que deveria passar. A 174 

Vice-Presidente propôs que neste momento se discutisse o procedimento de como isto seria 175 

feito. A Secretária Executiva afirmou que os itens exemplificados pelo Conselheiro Rubens 176 

estão relacionados à análise do mérito, exceto o aspecto jurídico, legal e constitucional do 177 

PL que é atribuição da AJL analisar e que, mais uma vez, iria relembrar que a Presidente do 178 

CONEF pediu a colaboração do Conselho para realizar a tarefa tendo a clareza que não 179 

dispõe de setor ou servidor para levantar todas estas questões. O Conselheiro Israel disse 180 
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que para ele seria importante ter primeiro o parecer jurídico, pois poderia poupar trabalho de 181 

se analisar o mérito se a peça não fosse legal. A Secretária Executiva argumentou que a 182 

análise do mérito independeria da jurídica, pois se o mérito fosse positivo, a proposta 183 

interessante e estivesse relacionada à Política Pública, a legalidade poderia ser corrigida e o 184 

PL seria uma Lei que atenderia aos anseios da comunidade esportiva. A Conselheira 185 

Cristina (SEPLAN) disse que a Déborah estava correta quando falou que a AJL não entende 186 

da matéria técnica - Educação Física - e o Conselho não entende dos aspectos jurídicos da 187 

legislação. Assim, a análise do Conselho seria se o PL atinge objetivo para qual está sendo 188 

proposto enquanto que a AJL veria outros aspectos e que a última mesmo a opinar e depois 189 

é ela que encaminha para a Secretaria de Relações Institucionais. Deste modo, são dois 190 

papeis bem diferentes. Ainda comentou que na sua Secretaria acontece da mesma forma, 191 

quem entende de captação de recursos é a SUCAP que depois de ter proposto o que se 192 

quer encaminha para a AJL analisar a legalidade das questões propostas. Finalizou dizendo 193 

que se está discutindo algo que nem precisaria, pois deveria vir primeiro para o Conselho, 194 

pois a AJL é a última a opinar. A Vice-Presidente perguntou se mais alguém gostaria de 195 

falar ou se havia ficado claro. A Conselheira Tatiana sugeriu que se repasse o procedimento 196 

para não haver dúvidas posteriores: 1) PL encaminhado para o Conselho; 2) Conselho emite 197 

parecer básico; 3) encaminha de volta ao solicitante. E se então, poderia ser votado. O 198 

Conselheiro Rubens disse que não concordava e repetiu que se estava confundido o 199 

trabalho técnico-legislativo da AJL e o do Conselho, pois não há estrutura no Conselho, nem 200 

para tirar cópia, e muito menos para realizar outras atividades e isto já tem sido posto em 201 

muitas reuniões. Disse, mais uma vez, que deveria ter um setor na SEL antes da AJL para 202 

dizer se já existem outros dispositivos legais sobre o tema e, então, o Conselho se 203 

pronunciaria, de modo simples e direto, tendo o caráter institucional sempre em mente, 204 

dizendo se aquela proposta está de acordo ou não com a Política da Educação Física, 205 

Desporto e Lazer do DF e, em seguida, encaminharia para a AJL. A Conselheira Valéria 206 

falou que esta pessoa na SEL não existe e que se existir será a Déborah e foi por isto que a 207 

Leila pediu que o Conselho ajudasse neste pronunciamento. A Vice-Presidente então 208 

perguntou se o entendimento de todos é de que o PL viria primeiro para o Conselho e 209 

depois para AJL. Todos concordaram que sim. E o segundo ponto a ser vencido é se ao ser 210 

encaminhado viria ou não acompanhado de um documento com informações para subsidiar 211 

a análise do Conselho. A Conselheira Cristina (SEPLAN) ponderou que na atual situação do 212 

GDF não haverá servidor para realizar a tarefa, então a SEL poderia disponibilizar toda a 213 

legislação do Esporte no site. A Secretária Executiva explicou que os PLs nem sempre 214 

abordam questões já existentes como é o caso da vaquejada virar uma modalidade 215 

esportiva. A Vice-Presidente retomou os encaminhamentos já postos e acordados: 1) a 216 

análise do Conselho será sucinta, não fará análise por artigos; e, 2) O PL virá primeiro para 217 

o CONEF e depois para AJL. O terceiro, ainda a ser decidido, se o encaminhamento viria 218 

acompanhado ou não de documento da SEL com informações para subsidiar o trabalho dos 219 

Conselheiros. A Vice-Presidente propôs a votação - quem é a favor de que o PL venha 220 

acompanhado deste documento levantar a mão. A Secretaria Executiva informou que 221 

tinham presentes na votação 8 Conselheiros Titulares - Cristina, Israel, Tatiana, Warleiton, 222 

Reginaldo, Leticia, Valéria e Rubens. O Conselheiro Israel disse que este seria o mundo 223 

ideal e por isto votaria a favor, mas que acreditava que o parlamentar ao propor PL deveria 224 

fazer um levantamento prévio da existência ou não de outros dispositivos legais 225 
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relacionados ao que estava propondo. A Conselheira Leticia disse que não 226 

necessariamente, que já trabalhou muito tempo na CLDF e que muitas vezes o parlamentar 227 

propõe PLs sabendo que são inconstitucionais só para puxar o debate, propõe 228 

conscientemente Projeto com vício de iniciativa, inconstitucional, só para fazer pressão no 229 

Executivo, tendo o objetivo de discutir e atender aquele público alvo que é a base do 230 

eleitorado dele. Na prática, não se pode pautar na decisão da Comissão de Constituição e 231 

Justiça - CCJ, da CLDF e nem de Assessoria Jurídica. O Conselheiro Israel reiterou sua 232 

preocupação, se a SEL não tem quem faça isto, como será? A Conselheira Leticia explicou 233 

que esta será a análise a ser feita pela AJL. A Conselheira Tatiana trouxe o questionamento 234 

de que se fosse votado a favor da SEL encaminhar este documento com subsídios para 235 

análise, que seria o seu voto, e o mesmo não viesse, Como o Conselho se posicionaria, isto 236 

é, faria ou não a análise do mérito do PL? O Conselheiro Orlando disse que ao chegar o PL 237 

na SEL, o Chefe de Gabinete deveria encaminhar para área técnica prestar informações se 238 

existe legislação ou atividade anterior sobre aquele tema. A Conselheira Letícia pediu a 239 

palavra e informou que faz parte do Conselho dos Direitos Humanos que trata da 240 

acessibilidade para Pessoas com Deficiência e lá estão fazendo um levantamento de todas 241 

as legislações no DF pertinentes ao tema e já chegaram ao número em torno de 250 242 

legislações e ponderou que o que se está propondo neste momento também é um mundo 243 

ideal, pois ninguém sabe o que já foi feito ou não foi feito no Esporte. Salientou que é 244 

preciso ter clareza que na CLDF se junta um pacotão de 50 PLs e ao final de uma virada de 245 

noite são votados e aprovados em Leis e depois de sancionados e publicados quem julgará 246 

o mérito da Lei será a justiça. Disse estar percebendo que o grupo está misturando dois 247 

aspectos que exemplificou com o PL da Vaquejada. Ele foi analisado pela AJL que disse 248 

que é constitucional por existir uma Lei no DF que autoriza a utilização de animais para 249 

determinado fim enquanto que o Conselho poderá falar que a Vaquejada não é considerada 250 

uma modalidade esportiva e sim uma violência contra animais. Deste modo, são coisas 251 

distantes que podem inclusive andar paralelas e o parecer do Conselho poderá dar subsidio 252 

à Secretária para dizer que o Executivo entende que mesmo sendo constitucional aquele PL 253 

não melhora o Esporte no DF e o contrário também poderá acontecer. Finalizou dizendo que 254 

é preciso tomar cuidado com a proposta que se está fazendo, pois se está burocratizando 255 

um processo e não cairmos na imagem que normalmente se tem de Conselhos que é a de 256 

discutir, discutir e não se fazer nada. A Conselheira Cristina (SEPLAN) propôs que o 257 

Conselho ao fazer seu parecer deixasse constando que não analisou os aspectos “x” e “y” e 258 

encaminharia para a AJL fazer o papel dela. A Secretária Executiva esclareceu que este é o 259 

teor do parágrafo padrão que viria nas Notas Técnicas elaboradas pela CLN. Depois destes 260 

posicionamentos a Vice-Presidente retomou a votação perguntando aos 8 Conselheiros 261 

Titulares quem estaria a favor de que o PL viesse acompanhado de um documento com 262 

informações adicionais para subsidiar o trabalho dos Conselheiros. Houve novas discussões 263 

sobre se esta seria ou não a melhor pergunta, pois conforme falou a Conselheira Leticia, se 264 

o Conselho vai de fato fazer a análise do PL sem necessariamente ter um documento prévio 265 

da SEL para que se está colocando isto em votação. A Vice-Presidente explicou que sua 266 

posição de presidir exige que ela permita que todos coloquem sua opinião e estejam cientes 267 

do que irão votar. Disse também que se gastou uma hora para decidir que o parecer agora 268 

será mais sucinto, sem análise por artigos, mas que foi importante para haver um 269 

entendimento do papel do Conselho e a possibilidade de com isso poder partir para realizar 270 
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outras ações que não seja meramente a análise de PLs. Assim, colocou em votação a 271 

questão: quem está a favor de que a análise do PL venha acompanhada de análise técnica 272 

da SEL para subsidiar o trabalho dos Conselheiros levante a mão. A votação final foi: 2 273 

votos: a favor; 5 votos: contrário; e 1 voto: abstenção; Deste modo, não se faz necessário 274 

que o PL venha acompanhado de alguma informação prévia da SEL. A Conselheira Tatiana 275 

propôs que na análise do Conselho constasse algum parágrafo solicitando que a SEL 276 

encaminhe o PL com informações específicas para embasar o trabalho do CONEF. A 277 

Secretária Executiva interviu e perguntou se seria o caso então da CLN elaborar dois 278 

parágrafos padrões: um dizendo que não fez “tal” análise, pois caberia à AJL e outro 279 

solicitando informações preliminares para subsidiar os trabalhos do CONEF. A proposta de 280 

conter dois parágrafos foi aceita por todos. Comissão de Programas e Projetos - CPP: o 281 

Coordenador, Conselheiro Alex, disse que não tinha nada para informar nesta reunião. 282 

Comissão de Política do Esporte - CPE + Comissão Temporária do Sistema Desportivo do 283 

DF: A Secretária Executiva perguntou se todos lembravam que havia sido montada uma 284 

Comissão Temporária para discutir o Sistema Desportivo do DF, bem como, se haveria 285 

alguma Reunião, Fórum no DF para discutir esta e outras questões relativas ao Esporte. Os 286 

presentes responderem que sim. Ela complementou dizendo que no meio deste processo foi 287 

possível engajar a Comissão Temporária, composta de Cristina, Carmem, Paulo Henrique e 288 

Elizabeth (representante SEL) nas discussões feitas pelo Grupo de Trabalho - GT do 289 

Ministério do Esporte - ME sobre a elaboração do Sistema Nacional do Esporte - SNE e 290 

como o Conselheiro Paulo Henrique já era convidado por meio do GESPORTE pediu-se a 291 

inclusão do Conselheiro Rubens. Assim, este Grupo de quatro membros do CONEF já 292 

participou de duas reuniões do GTSNE. A primeira que teve um momento na Câmara 293 

Federal onde se apresentou diversos Sistemas Nacionais para subsidiar a construção do 294 

Sistema do Esporte como: Saúde, Educação e Assistência Social, bem como Sistemas 295 

Internacionais: americano, canadense, russo e alemão e depois uma apresentação proferida 296 

por experts brasileiros sobre os diversos aspectos que comporão o SNE. A segunda onde já 297 

foram discutidos os conteúdos da proposta do SNE que terá níveis de atendimento, 298 

serviços, financiamento, dentre outros. Relembrou que a Presidente do Conselho é membro 299 

deste GT e os quatro representantes do CONEF foram considerados como convidados e 300 

poderão ter somente acesso à consulta dos documentos discutidos e não inserir 301 

contribuições para os ajustes do documento. Assim, a Secretária Executiva levou a proposta 302 

do Grupo do CONEF à Leila, Presidente do Conselho, que seria o Grupo ler, analisar o 303 

documento e fazer sugestões de ajustes a serem discutidas com ela e estando ela de 304 

acordo, ela as inseriria no sistema. A proposta foi aceita por ela e complementada para que 305 

viesse ao colegiado para saber se mais alguém queria participar destas discussões iniciais e 306 

que ela faria questão de dizer no GTSNE que foram contribuições do CONEF e não da sua 307 

pessoa. A Secretária Executiva apresentou brevemente o SNE e mostrou o documento 308 

disponibilizado para as discussões e os Conselheiros pediram o material e a Secretária 309 

Executiva ficou de consultar o ME antes de encaminhar. A Conselheira Tatiana foi a única a 310 

se disponibilizar a participar destas discussões. VI - Informes: a) Projeto de Lei - PL de 311 

Incentivo ao Esporte - Processo nº 220.001.182/2012. A Secretária Executiva informou 312 

que o processo continua no mesmo lugar que estava desde junho - Assessoria do Gabinete 313 

do Secretário da Fazenda e que no dia 04 de agosto de 2015 foi publicada no Diário Oficial 314 

do DF a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO onde já consta a previsão da renúncia da 315 
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receita para os anos de 2017 a 2019. Esta informação já foi passada para a Secretária e 316 

Secretária Adjunta. O Conselheiro Israel disse que na LDO sai a previsão da realização de 317 

concursos e perguntou se houve previsão para a SEL. A Secretária Executiva ficou de 318 

averiguar e ele mesmo também se colocou à disposição. b) Participação de 319 

representantes do CONEF nas reuniões do Grupo de Trabalho do Sistema Nacional do 320 

Esporte. Assunto já tratado juntamente com as Comissões. c) Convite: Lançamento do 321 

Encontro Nacional de Recreação e Lazer - ENAREL. A Secretária Executiva perguntou se 322 

todos se lembravam do evento, pois o Conselheiro Paulo Henrique já havido trazido o 323 

assunto à Plenária. Todos responderam que sim e neste momento, o objetivo seria somente 324 

o de convidar os membros do CONEF para o lançamento oficial do evento que será na 325 

terça-feira, dia 18 de agosto, às 10h, no Mezanino da Torre de TV. d) Participação da SEL 326 

e do GESPORTE no ENAREL - ações de governo. A Secretária Executiva esclareceu que 327 

este assunto veio para a pauta para demonstrar como o apoio num evento pode ampliar a 328 

atuação do Governo na construção de determinada Política Pública, no caso, o Lazer no DF. 329 

Dentro da programação do ENAREL, a palestra de encerramento será feita por um 330 

Professor americano, Gestor de Parques, e, ao mesmo tempo, o Governo lançou o 331 

Programa “Brasília nos Parques” e a SEL foi convidada a participar do Comitê. Assim, 332 

juntou-se com outros órgãos (SEMA, IBRAM, SETUR) e a SEL montou um curso com 333 

chancela da UnB para os Gestores dos Parques e Unidades de Conservação do DF tendo a 334 

participação de professores nacionais referências no tema, bem como, do próprio 335 

americano. Além disto, descobriu-se o Dia Nacional da Recreação - 12 de setembro e a SEL 336 

está planejando realizar uma ação para isto. E mais ainda, os parceiros SEMA e IBRAM 337 

convidaram a SEL para participar da Virada do Cerrado - evento a ser realizado entre 11 e 338 

13 de setembro. A Conselheira Letícia perguntou se neste curso tem alguém da SEGETH, 339 

pois lá também se está discutindo Educação Ambiental. A Secretária Executiva disse que 340 

não, mas que a discussão de Educação Ambiental está sendo feita pelo IBRAM e estão até 341 

com outro curso deste tema que é diferente da abordagem do que a SEL está realizando. 342 

Neste momento, a Presidente do Conselho chegou e pediu desculpas pelo atraso e disse 343 

estar bastante satisfeita de ver o quórum dos presentes na reunião. A Secretária Executiva 344 

disse que daria seu último informe em pé de tão satisfeita que estava, o CONEF está 70% 345 

conectado, isto é, já foi instalada a antena de acesso, fiação e agora só falta o cabeamento 346 

e a servidora da Informática colocar o roteador para o Conselho passar a ter internet. A 347 

Vice-Presidente informou que o CREF fará a homenagem a oito profissionais de Educação 348 

Física, sendo um deles o Letisson, membro deste colegiado, o evento será no dia 01 de 349 

setembro e também terá a Corrida do Profissional de Educação Física a ser realizada no dia 350 

27 de setembro. A Conselheira Valéria disse que no Parapan o Brasil está em primeiro lugar 351 

no quadro de medalhas e que se tem vários atletas do DF premiados e perguntou se não 352 

seria possível fazer alguma comemoração para eles. A Presidente disse que isto já está 353 

sendo visto até mesmo para contar com a presença do Governador. Aproveitou para se 354 

desculpar da ausência nas duas últimas reuniões e justificar que elas se deveram 355 

estritamente a questões de trabalho, pois sua agenda está bastante atribulada e quando o 356 

Governador a convoca sua presença torna-se prioritária a qualquer outra ação. O 357 

Conselheiro Letisson comentou que passou a registrar suas atividades de trabalho e 358 

percebeu ao longo de um tempo que fez bastante coisa e de repente se o Conselho fizesse 359 

um clipping poderia ter noção do quanto já fez. A Secretária Executiva esclareceu que 360 
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clipping está relacionado à noticia e o Conselho faz no final do ano o Relatório de Atividades 361 

solicitado pela SEPLAN onde é informado sobre as Reuniões Plenárias e das Comissões, 362 

bem como sobre as ações realizadas e quando no início da reunião comentou que se estava 363 

discutindo muito e fazendo pouco já era em função disto. O Conselheiro complementou 364 

dizendo para ter foto da participação em determinado evento. A Secretária Executiva 365 

esclareceu que isto é um papel da Assessoria de Comunicação - ASCOM, cabendo a sua 366 

pessoa informar a pauta da reunião e que, informalmente, tira algumas fotos para compor a 367 

notícia, pois nem sempre a ASCOM consegue enviar o fotografo. III - Posse dos 368 

Conselheiros - mandato dezembro/2014 a novembro/2016. Foi solicitada a inversão de 369 

pauta e, neste momento, tomou posse a Conselheira: Letícia Bortolon (Secretaria de Estado 370 

de Gestão do Território e Habitação - SEGETH). O Conselheiro Alex disse que no CREF ele 371 

é o responsável pelas redes sociais, pelo Boletim Eletrônico, pela Revista e 372 

encaminhamento dos e-mails do que vai acontecer e se colocou à disposição de fazer isto 373 

pelo CONEF. Disse que poderia trazer alguma coisa como exemplo na próxima Plenária e 374 

perguntou se estas informações poderiam ser colocadas no facebook. A Presidente 375 

informou que nesta gestão não há facebook e disse que poderia ser feito o Boletim 376 

Eletrônico e colocado no site da SEL e para isto pediu que a Secretária Executiva entrasse 377 

em contato com a ASCOM. VII - Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, a 378 

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às onze horas e 379 

cinquenta e cinco minutos na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de Secretária 380 

Executiva do CONEF-DF, lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada 381 

pela Vice-Presidente, que presidiu parcialmente esta reunião, pela Presidente e por mim.  382 

 383 

 384 

           LEILA BARROS                                                  CRISTINA QUEIROZ M. CALEGARO                                                      385 
      Presidente - CONEF/DF                                              Vice-Presidente - CONEF-DF 386 
 387 
 388 
 389 

DÉBORAH IGREJA DO PRADO 390 
Secretária Executiva - CONEF/DF 391 


