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Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às quinze horas na Sala de 4 

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

CONEF-DF, na EQS 106/107, Asa Sul, Brasília/DF, foi realizada a Quarta Reunião Extraordinária 6 

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

Conselheiros: Leila Barros (Presidente do CONEF-DF e Secretária de Estado do Esporte e Lazer 8 

do DF - SEL), Rubens Guedes Memória (Membro Titular - Secretaria de Estado de Educação do 9 

DF - SEDF), Orlando Ferracciolli Filho (Membro Suplente - SEDF), José Carlos Amaral de 10 

Bragança (Membro Suplente - Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e 11 

Juventude do DF), Reginaldo Severino dos Santos (Membro Titular - Secretaria de Estado de 12 

Planejamento, Orçamento e Gestão do DF), Tatiana Wesfield Mendes (Membro Titular - 13 

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

Esportivo Universitário), Cristina Queiroz Mazzini Calegaro (Vice-Presidente do CONEF-DF e 15 

Membro Titular - Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal - CREF7) e Déborah 16 

Igreja do Prado, Secretária Executiva do CONEF-DF. Também estive presente o seguinte 17 

convidado: César Lima representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. Foi conferido o 18 

quórum para abertura da Reunião e havia cinco Conselheiros Titulares presentes, número 19 

suficiente para a abertura da Reunião. I - Aprovação da Pauta. A Presidente leu a pauta e 20 

solicitou sua aprovação: I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências; III - Leitura e 21 

Aprovação da Ata da 32ª Reunião Ordinária do CONEF-DF; IV - Medidas adotadas pelo Governo 22 

de Brasília; V - Encaminhamento do Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte - Processo nº 23 

220.001.182/2012; VI - Informes: a) resposta à solicitação do Deputado Julio Cesar Ribeiro; VII - 24 

Encerramento. A Secretária Executiva solicitou que se reservasse um tempo ao final da reunião 25 

para a leitura e aprovação da Ata desta Reunião e assim não se ter nenhuma pendência. A pauta 26 

foi lida e aprovada por unanimidade pelos presentes com a reserva do tempo final para sua 27 

aprovação. II - Justificativa das ausências. Justificaram ausências os (as) Conselheiros (as): 28 

Letícia Bortolon (Membro Suplente - Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação - 29 

SEGETH), Letisson Samarone Pereira (Membro Suplente - Esporte para Pessoas com 30 

Deficiência), bem como o Colaborador: Fernando Elias. III - Leitura e Aprovação da Ata da 32ª 31 

Reunião Ordinária do CONEF-DF. A Ata, por não ter sido encaminhada previamente, foi lida na 32 

reunião e aprovada na íntegra pelos presentes. IV - Medidas adotadas pelo Governo de 33 

Brasília. A Presidente informou que no meado do mês de setembro foram adotadas algumas 34 

medidas pelo Governador Rollemberg para a contenção das despesas, em função de ter 35 

ultrapassado a Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentre elas, a fusão de Secretarias que unificará o 36 

Esporte à Educação, inclusive uma junção também sendo avaliada pelo Governo Federal. 37 

Complementou dizendo que fez o que pôde para evitar a fusão, mas o momento agora é de dar 38 

um passo para trás para depois dar muitos para frente. A Presidente comentou que ao longo da 39 

sua vida aprendeu que as conquistas requerem muito trabalho e que continua disposta a lutar pelo 40 

Esporte do Distrito Federal. Ela explicou que o importante nesta fusão é deixar o Esporte numa 41 

bolha dentro da enorme estrutura que é a da Secretaria de Educação, por isto buscará autonomia 42 

na gestão do Esporte tendo uma Unidade Gestora separada e garantindo diretorias/núcleos 43 

direcionados ao Esporte nos vários setores administrativos, além de manter os 44 

Programas/Projetos já existentes. Salientou que sua maior dificuldade está nos cortes de pessoal 45 

que ainda precisam ser feitos, pois entende que são pessoas de família e que precisam do seu 46 
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salário. Finalizou dizendo que fará o seu melhor, como sempre fez na sua vida, neste caminhar 47 

junto da Educação. Os Conselheiros Rubens e Orlando, como representantes da SEDF, falaram 48 

que a aproximação entre as Secretarias está sendo muito bem recebida e que as divergências 49 

existentes podem e devem ser superadas, visto que em momentos de crise é que mais se cresce. 50 

A proposta é de manter o trabalho em equipe onde a chegada da SEL somaria esforços para se 51 

elevar o patamar do Esporte no DF. O Colaborador César disse que o importante é ver o lado 52 

positivo de todo este processo, observar que o Esporte está indo se juntar a uma Secretaria de 53 

muito peso político e com uma verba robusta. O Conselheiro questionou sobre a situação do 54 

Conselho e a Presidente explicou que esta situação será analisada num segundo momento. O 55 

Conselheiro esclareceu que o Decreto da reforma administrativa precisaria prever todas os 56 

aspectos primordiais para a manutenção do funcionamento da estrutura. Deste modo, poderia 57 

inclusive regulamentar quem seria o Presidente do Conselho e, no caso atual, delimitá-lo para o 58 

Secretário Adjunto do Esporte. O Conselheiro Rubens comentou que nesta fase o bom senso 59 

precisa fazer parte de todos os envolvidos no processo. V - Encaminhamento do Projeto de Lei 60 

de Incentivo ao Esporte - Processo nº 220.001.182/2012. A Secretaria Executiva relembrou que 61 

na última reunião informou que a Casa Civil enviaria o processo para a SEL que o encaminhou 62 

para o CONEF tomar conhecimento e se pronunciar, em virtude de ter participado desde o início 63 

de sua instrução. A Presidente explicou que ligou para o Secretário da Fazenda que a esclareceu 64 

sobre a posição da SEFAZ em não recomendar o trâmite do processo pela razão de que não se 65 

pode conceder qualquer renúncia fiscal quando se ultrapassa a Lei de Responsabilidade Fiscal e 66 

que nada impediria de se dar continuidade ao processo em outro momento, o orçamento para 67 

2017. Comentou, ainda, que há um reconhecimento da demanda da comunidade esportiva, bem 68 

como existe o entendimento do trabalho a ser desenvolvido, como é o da cultura. O Colaborador 69 

César explicou que é preciso demonstrar que o maior beneficiário da Lei de Incentivo ao Esporte é 70 

o próprio Estado e que o raciocínio deveria recair sobre a economia que se teria ao não gastar 71 

para realizar uma reforma de uma quadra, de uma escola e não na linearidade do valor expresso 72 

na renúncia fiscal. O Conselheiro Rubens se colocou à disposição para articular com o grupo de 73 

Professores intermediários das Regionais de Ensino para se construir uma cadeia e demonstrar a 74 

importância e benefícios da Lei de Incentivo ao Esporte para as Escolas do DF. A Secretária 75 

Executiva reiterou o convite feito pelo Deputado Julio Cesar para o Seminário da Lei de Incentivo 76 

do Esporte a ser ministrado pelo Ministério do Esporte, no dia 02 de outubro, às 9h, no Auditório 77 

da CLDF. O Conselheiro Orlando perguntou se na fusão já foi discutida a melhor localização da 78 

Coordenadoria de Educação Física e Desporto Escolar. A Presidente respondeu que não foi 79 

pensado nada a respeito e que teria uma reunião com a SEDF e levaria o caso. Após os debates 80 

o colegiado deliberou, por unanimidade, que a minuta do Despacho a ser inserida no processo em 81 

tela fosse elaborada pelo Colaborador César Lima juntamente com a Secretária Executiva que o 82 

replicaria para os demais Conselheiros para contribuições e posterior construção do documento 83 

final do CONEF. O teor do Despacho versaria sobre: a) o CONEF acatar as recomendações da 84 

SEFAZ, tendo em vista o momento econômico por que passa o Distrito Federal; e, b) sugerir o 85 

sobrestamento do processo para que a SEL, no ano de 2016, envide todos os esforços para a 86 

inclusão da Projeção da Renúncia de Natureza Tributária para o Imposto sobre Operações 87 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual 88 

e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS na proposta orçamentária do ano de 2017, de sorte a 89 

possibilitar o Distrito Federal, a exemplo do que já acontece em diversas Unidades da Federação 90 

e do Governo Federal,  possua uma Lei de Incentivo ao Esporte própria, para atender aos anseios 91 

da comunidade esportiva. VI - Informes: a) resposta à solicitação do Deputado Julio Cesar 92 
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Ribeiro. A Secretaria Executiva informou que o Ofício foi encaminhado ao Deputado e até a 93 

presente data não havia sido contatada para nenhum encontro exceto o convite que já havia 94 

encaminhado a todos relativo ao Seminário sobre a Lei de Incentivo ao Esporte. Itens incluídos na 95 

pauta: b) alteração do calendário da reunião do mês de outubro: foi decidido que a reunião da 96 

Comissão de Orçamento e Finanças - COF seria alterada do dia 30 de setembro para o dia 07 de 97 

outubro para viabilizar que a Secretária Executiva finalize o Relatório da Gestão do Conselho, 98 

bem como a Plenária do dia 07 de outubro passaria para o dia 28 de outubro, em função de se 99 

aguardar as finalizações da reforma administrativa. A reunião da COF do dia 28 de outubro seria 100 

reagendada na reunião da Comissão a ser realizada em 07 de outubro. As demais reuniões das 101 

Comissões permanecem na mesma data e horário. c) A Secretária Executiva informou que o 102 

Conselho já tem internet e passou a senha do wi fi para os presentes, bem como que a partir de 103 

01 de outubro terá uma estagiária. VII - Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, a 104 

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e 105 

dez minutos, na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de Secretária Executiva do 106 

CONEF/DF, lavrei a presente ata, lida, achada e aprovada na mesma reunião, conforme, segue 107 

assinada pela Presidente do CONEF-DF e por mim.  108 

 109 

                        LEILA BARROS                                             DÉBORAH IGREJA DO PRADO  110 
                  Presidente - CONEF/DF                                     Secretária Executiva - CONEF/DF  111 


