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CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO

E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às dez horas e quinze minutos, na
Sala de Reunião da Sede do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito
Federal - CONEF-DF, na EQS 106/107, Asa Sul, Brasília/DF, foi realizada a Trigésima
Terceira Reunião Ordinária do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer - CONEF/DF,
com a presença dos seguintes Conselheiros: Leila Barros (Presidente do CONEF-DF e
Secretária de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do DF - SETUL), Rubens Guedes
Memória (Membro Titular - SEDF), Orlando Ferracciolli Filho (Membro Suplente - Se-
cretaria de Estado de Educação do DF - SEDF), Israel Carrara de Pinna (Membro Titular -
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF), Re-

ginaldo Severino dos Santos (Membro Titular - Secretaria de Estado de Planejamento,
Orçamento e Gestão - SEPLAG), Paulo Henrique Azevêdo (Membro Titular - Notório Saber
Esportivo), Ademar Inácio Lamoglia (Membro Titular - Federação Esportiva do DF), War-
leiton Dias Souza (Membro Suplente - Federação Esportiva do DF), Tatiana Wesfield Men-
des (Membro Titular - Segmento Esportivo Universitário), Cristina Queiroz Mazzini Ca-
legaro (Vice-Presidente do CONEF-DF e Membro Titular - Conselho Regional de Educação
Física do Distrito Federal - CREF 7), Alex Charles Rocha (Membro Suplente - CREF 7) e
Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do CONEF-DF. Também estiveram presentes
os seguintes convidados: Colaborador César Lima (Ordem dos Advogados do Brasil-
OAB/DF), Ricarda Lima (Secretária Adjunta do Esporte e Lazer - SETUL) e Ricardo Vidal
(Instituto Joaquim Cruz). Foi conferido o quórum para abertura da Reunião e havia sete
Conselheiros Titulares presentes, número suficiente para a abertura da Reunião. A Presidente
do CONEF-DF perguntou se todos os presentes haviam recebido a pauta por meio eletrônico
e se tinham alguma proposta de alteração ou inclusão na mesma. Os presentes responderam
que a receberam. O Conselheiro Ademar solicitou inversão de pauta sendo o início das
discussões com o Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte e a Secretária Executiva pediu que
fossem retirados de pauta os itens "b1" e "c1" para melhor preparo das temáticas a serem
tratadas em reunião posterior. I - Aprovação da Pauta. A pauta foi aprovada pelos presentes
em sua totalidade com a inversão solicitada pelo Conselheiro Ademar e a retirada dos itens
pela Secretária Executiva e teve o seguinte teor: I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa das
ausências; III - Posse dos Conselheiros - mandato dezembro/2014 a novembro/2016; IV -
Definição do calendário das Reuniões Plenárias e das Comissões para o ano de 2016; V -
Retomada das atividades do Conselho: a) Acordo de Resultado junto ao Governador (mo-
nitoramento pela SEPLAG): 1) Ampliação de apoio aos atletas/para-atletas em treinos e
competições; b) Processos: 1) Processo nº 0220.000.707/2014 - Descentralização de recursos
(apoio a eventos e projetos esportivos); 2) Processo nº 002.000.065/2009 - dispõe sobre a
obrigatoriedade da execução do Hino Nacional Brasileiro em todas as atividades esportivas
oficiais no âmbito do Distrito Federal; c) Projetos de Lei: 1) PL nº 906/2016 - Deputado
Rodrigo Delmasso - dispõe sobre autorização de uso, de espaço público, situado dentro dos
Complexos Esportivos do DF, destinados à instalação de infraestrutura administrativa por
Entidades Federativas e Confederativas Desportivas e dá outras providências; 2) PL nº
1029/2016 - Deputado Julio Cesar - estabelece diretrizes para a utilização do Lago Paranoá
para a prática desportiva de kite surf e dá outras providências; d) Ofício nº 02/2016-
SINDAC/DF - solicitação do Sindicato das Academias do DF para alterar art. 2º da Lei
Distrital nº 2.185/1998 que dispõe sobre o registro e o funcionamento de academias e de
estabelecimentos que atuam na área do ensino e prática de modalidades esportivas no Distrito
Federal; e) Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte - Processo nº 220.001.182/2012; VI -
Informes; VII- Encerramento. II - Justificativa das ausências. A Secretária Executiva jus-
tificou a ausência dos Conselheiros: Ronaldo Pires da Rocha (Membro Suplente - Segmento
Esportivo Universitário), Valéria Schmidt (Membro Titular - Esporte para Pessoas com
Deficiência) e Letisson Samarone Pereira (Membro Suplente - Esporte para Pessoas com
Deficiência). III - Posse dos Conselheiros - mandato dezembro/2014 a novembro/2016.
Tomou posse o Conselheiro Ademar Inácio Lamoglia (Membro Titular - Federação Esportiva
do DF). Antes de iniciar a reunião a Presidente agradeceu a presença de todos e disse estar
satisfeita com a retomada das atividades do Conselho em virtude de saber do compromisso
dos presentes com o Esporte do DF. Enfatizou que depois de um ano e meio já conhece o
processo e continuará lutando contra as ações que não concordar buscando sempre fomentar
o Esporte na cidade. Comentou que nesse período de sete meses do Conselho parado muitas
situações aconteceram. Houve a junção com a Secretaria de Educação e aproveitou a opor-
tunidade para agradecer o apoio do Secretário Júlio Gregório e do Adjunto Clóvis no período
em que as duas Secretarias ficaram juntas, pois deram total autonomia para o desen-
volvimento dos projetos esportivos. Agora, teve-se a fusão com o Turismo que foi realizada
não só pelas Olímpiadas, mas por todas as questões políticas que o DF enfrenta no momento.
Justificou também o afastamento da Secretária Executiva em decorrência de licença por
motivo de doença em pessoa da família, no caso a sua mãe. E, comentou, ainda, da
importância das discussões que este colegiado encaminha para a construção de Políticas
Públicas contundentes. A Secretária Adjunta fez um resumo das ações que a SETUL realizou
até o presente momento no ano em curso: a) importância dos Programas Compete Brasília e
Bolsa Atleta; b) sucesso do Circuito de Corridas; c) inserção do ciclismo no planejamento
das ações da SETUL; d) licitações em curso para premiação e material permanente e de
consumo esportivo; e) homologação do gramado do Bezerrão; f) apresentação de quatro
Projetos no Ministério do Esporte, tendo aprovação de três; g) apresentação de Projeto de Lei
de Incentivo para o Prêmio Brasília, Corrida de Reis e Circuito de Corridas; h) busca de
Carta de Intenção de Patrocínio no BrB e ao ser negado por questões legais buscou-se o
patrocínio na iniciativa privada; i) primeira ação do Circuito de Lazer no dia 25 de maio, no
Sol Nascente na Praça 501; j) no recesso terá início o Esporte nas férias que acontecerá nos
Centros Olímpicos e Paralímpicos; k) parceria com a UNESCO até 2019 em ações es-
pecíficas para o Esporte e a contratação de Consultoria para diversos fins. O Colaborador
Ricardo questionou se seria possível se ter acesso à metodologia, como propiciar uma
capacitação para interessados. A Presidente ficou de verificar junto à UNESCO a viabilidade
do pedido. Outra questão abordada foi o início do processo da Parceria Público Privada do
Complexo Esportivo (Conjunto Aquático, Ginásios Nilson Nelson e Claudio Coutinho, ex-
ceto Autódromo), enfatizando o cuidado com o Projeto da Escola de Esporte. Houve uma
discussão calorosa sobre a Audiência Pública sobre orçamento do esporte realizada na
Câmara Legislativa do DF - CLDF e a importância de se convidar os Conselheiros em outros
eventos similares. V - Retomada das atividades do Conselho: e) Projeto de Lei de Incentivo
ao Esporte - Processo nº 220.001.182/2012. A Secretária Executiva fez breve relato do
histórico do processo e do sobrestamento do mesmo pela SETUL e agora seria importante a
definição de estratégia para a retomada do seu andamento. A Presidente disse que em sua
opinião deveria se repensar num valor inicial menor e mais factível de ser realizado, pois as
pessoas se assustam quando se fala no montante de renúncia fiscal de R$ 30.000.000,00
(trinta milhões de reais). Comentou que já conversou com alguns Deputados que entenderam
a importância do Projeto de Lei para o Esporte, mas acredita que após a revisão dos valores

se deva ir de gabinete em gabinete mostrando, detalhando o PL para ter o apoio dos mesmos.
O Colaborador César perguntou se o Governador apoiava o PL. A Presidente respondeu que
sim, mas que os valores da renúncia precisavam ser revistos. Em seguida, o Conselheiro
Ademar perguntou se seria o volume ou o percentual que está sendo questionado. A Pre-
sidente respondeu o valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). O Conselheiro
Ademar explicou que o percentual previsto em Lei é importante ser mantido, pois ele é um
valor de referência, mas se poderia analisar o que de fato seria viável de ser captado, um
valor mais próximo do real. A Conselheira Tatiana perguntou se este valor poderia ser
colocado de forma progressiva. O Colaborador César afirmou que sim. O Conselheiro
Ademar comentou que seria importante ter o apoio da Casa Civil, na pessoa do Secretário
Sérgio Sampaio, fato corroborado pela Presidente. O Colaborador Ricardo ponderou que é
preciso rever a forma de apresentação da proposta, pois o valor realmente assusta num
primeiro momento; complementou dizendo que nesse encontro seria importante ter a pre-
sença do Conselho e de alguns autores do PL para explicar a importância e histórico de todo
o processo. A Secretária Executiva propôs que fosse criado um grupo específico que tivesse
a participação dos autores do PL para rever as questões polêmicas e que houvesse solicitação
para a retirada do sobrestamento do processo que está com carga para a AJL/SETUL. O
Conselheiro Rubens propôs que o encaminhamento do estudo fosse dado pela Comissão de
Orçamento e Finanças. A Conselheira Tatiana propôs que a Secretária Executiva retirasse o
processo do sobrestamento e que fosse marcada reunião aberta no CONEF com todos os
interessados para discutir este assunto específico. Após vários debates foram postas duas
propostas: a primeira, do Conselheiro Paulo Henrique: criar Comissão Temporária específica
para este fim e a segunda, do Conselheiro Rubens: levar à temática para a Comissão de
Orçamento e Finanças - COF. Em seguida, foi votado e a primeira proposta teve 5 votos, a
segunda teve 2 votos e ainda houve 1 abstenção. Assim, ficou criada a Comissão Temporária
da Lei de Incentivo ao Esporte para retomar o andamento do processo que se encontra
sobrestado na SETUL com o objetivo de estudar a viabilidade dos recursos renunciados
serem escalonados e progressivos, tendo os seguintes membros: Conselheiros: Reginaldo -
como Coordenador, Ademar - como Relator, Tatiana, Paulo Henrique e Israel; Colabo-
radores: César Lima e Ricardo Vidal e outros que quiserem contribuir. Além disto, caberá à
Secretaria Executiva solicitar o encaminhamento do processo ao CONEF. A primeira reunião
da Comissão foi marcada para o dia 23 de maio de 2016, às 14h, na sede do CONEF. O
Conselheiro Reginaldo, Coordenador da nova Comissão, solicitou que primeiramente fosse
marcada uma reunião com o Secretário da Fazenda para se ter noção do real valor a ser
proposto e a viabilidade do escalonamento. IV - Definição do calendário das Reuniões
Plenárias e das Comissões para o ano de 2016. A proposta do calendário seguiu a mesma
lógica das datas das reuniões Plenária e Comissões do ano anterior, mudando somente
quando caia em feriados ou pontos facultativos. Foram incluídos os dias dos jogos de futebol
das Olímpiadas, pois deverão ser pontos facultativos. A Conselheira Tatiana solicitou que a
reunião da COF passasse para 08h, pois ela está em sala de aula a partir das 10h. Os
membros propuseram outra data em função do trânsito de Brasília. Assim, as reuniões da
COF foram alteradas para a última sexta-feira do mês, às 10h. A Comissão de Legislação e
Normas - CLN tinha um pedido de alteração para o mesmo dia da Plenária, apesar da
Secretária Executiva já ter ponderado que o horário seria apertado para discutir todas as
demandas. Os membros da CLN optaram por manter dia e horário do ano anterior. A
Comissão de Programas e Projetos não estava com todos os membros presentes e ficou a
cargo da Secretária Executiva contatar todos para alterar a data em função de atender
solicitação da Conselheira Tatiana. A Comissão de Política do Esporte e as Plenárias man-
tiveram dia e horário do ano anterior. A Secretária Executiva ficou de organizar o calendário
e encaminhar aos Conselheiros e Colaboradores. V - Retomada das atividades do Conselho:
a) Acordo de Resultado junto ao Governador (monitoramento pela SEPLAG): 1) Ampliação
de apoio aos atletas/para-atletas em treinos e competições. A Secretária Executiva explicou
que o Acordo de Resultado é uma estratégia adotada pelo Governador com as Secretarias que
se comprometem a realizar determinados projetos no decorrer do ano que serão acom-
panhados pela SEPLAG. Este ano a SETUL tem nove projetos e um deles é o da ampliação
de apoio aos atletas/para-atletas em treinos e competições que nada mais é do que a Bolsa
Atleta. A servidora Déborah foi designada como a Gerente do Projeto, acumulando a função
de Secretária Executiva, visto que o CONEF já tem um trabalho iniciado sobre a revisão da
Legislação. Neste Acordo de Resultado existe o Termo de Abertura de Projeto, uma meta que
é a de ampliação: de valores, das modalidades contempladas, bem como do quantitativo de
beneficiários abrangendo os atletas e para-atletas do DF, podendo incluir técnicos e o que o
grupo considerar importante. Além da meta foi estabelecido um prazo de conclusão de
elaboração do PL para outubro de 2016. A Presidente explicou que a cada dois meses se
reúne com o Governador que acompanha diretamente a concretização dessas metas. O
Colaborador César trouxe a reflexão que ao se rever o dispositivo atual pode-se chegar a um
PL muito abrangente, mas que na prática diminua a quantidade de beneficiários; seria injusto
atrelar o trabalho de elaboração do PL para atender todas as demandas propostas. O Con-
selheiro Ademar comentou sua experiência como Presidente de Federação que faz uso da
Bolsa Atleta e sinalizou que as discussões para elaboração do PL perpassam por conhecer a
origem dos recursos e os valores a serem disponibilizados para atender maior valor, mais
beneficiários e maior alcance da Bolsa Atleta visando além do Atleta o seu Técnico como já
acontece em outros Estados da Federação. Deste modo, solicitou à Presidente que verificasse
junto ao Governador o impacto destas metas no orçamento do GDF, pois poderia se levantar
a hipótese de que hoje se gasta em torno R$ 700.00,00 (setecentos mil reais) por ano
podendo com a nova proposta chegar à R$ 2.000.000,00 (dois milhões reais). Em seguida,
questionou se este aumento de gasto foi de algum modo previsto. A Secretária Executiva
perguntou se este trabalho continuaria sendo realizada pela CLN ou se criaria uma Comissão
específica. Os presentes optaram pela continuidade dos estudos pela CLN com a participação
de todos os interessados, lembrando-se da importância de agregar as contribuições da Bolsa
Para-atleta no PL a ser elaborado. b) Processos: 1) Processo nº 0220.000.707/2014 - Des-
centralização de recursos (apoio a eventos e projetos esportivos). Item retirado de pauta. 2)
Processo nº 002.000.065/2009 - dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do Hino Na-
cional Brasileiro em todas as atividades esportivas oficiais no âmbito do Distrito Federal. A
Presidente explicou que a SETUL não tem pessoal para colocar em ação a proposta desta
Lei. Sinalizou que seria possível nos eventos em que a Secretaria apoiasse, pois poderia
solicitar aos executores que observassem tal aspecto. A Secretaria Executiva explicou que
existe uma Lei desde 2009 prevendo tal situação e naquela época foi solicitada à Secretaria
de Esporte a elaboração do Decreto Regulamentador da Lei. Fez também breve histórico do
processo, leu a Lei, a proposta do Decreto Regulamentador, o parecer da AJL/SETUL para
o CONFAE, o parecer do Conselheiro do CONFAE e o devido encaminhamento ao CONE F.
Para finalizar trouxe alguns questionamentos: 1) se a SETUL tem pessoal para realizar tal
fiscalização; 2) se realmente se tem o poder de fiscalizar os eventos privados e públicos; 3)
se cabe a um Conselheiro do CONFAE o papel de fiscalizar e cobrar a multa proposta na Lei
ou se essa atribuição é da AGEFIS ou outro órgão do GDF; 4) O CONEF ser ouvido
significa o cumprimento de um dispositivo legal, mas sua opinião não necessariamente
precisa ser acatada, visto que o CONEF perdeu na alteração da sua Lei, em 2012, o seu
caráter deliberativo. O Conselheiro Ademar comentou que o Hino é importante para a
manutenção da cultura de valorização do Hino Nacional. Disse também não concordar com
a atribuição da fiscalização ser de responsabilidade da SETUL e menos ainda o esta-
belecimento de multa. O Colaborador César ponderou que se não haverá sanção para que se
criar a Lei. O Colaborador Ricardo disse que em todos os eventos do Instituto Joaquim Cruz
se toca o Hino Nacional e se procura educar e criar a cultura de valorização do Hino.
Salientou que o aspecto que precisa ser observado é qual o papel do CONEF neste contexto
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todo. Acredita que a posição do Conselho deveria ser uma observação geral da importância
do Hino Nacional ser tocado e não de todas as especificidades postas. A Presidente com-
plementou afirmando que esta atribuição deveria estar a cargo das Federações e Con-
federações e não da SETUL. A Vice-Presidente concordou com a Presidente e complementou
que esta cultura deveria começar na Escola e não ser imposta por uma Lei. O Colaborador
César refletiu que a Lei claramente viola a autonomia das Entidades de pratica de Ad-
ministração do Desporto prevista na Constituição Federal e seria como obrigar uma pessoa
a tocar determinada música numa festa particular. Afirmou que em sua opinião não é o
civismo que está em jogo e sim o Estado intervindo no que uma entidade privada deve ou
não tocar em seu evento e isto poderia implicar no Estado exigir que se entregue medalha ao
quarto lugar ou outras coisas correlatas. Finalizou explicando que o princípio estabelecido ao
se criar uma Lei é transformar em criminoso aquele que violar tal dispositivo legal. O
Conselheiro Rubens explanou que o princípio da harmonia entre os poderes do Estado
determina um dever de fiscalização por todos os órgãos envolvidos com o Estado, inclusive
as entidades privadas que tem o poder delegado. Complementou dizendo que uma Federação
tem o seu caráter privado, mas tem o poder delegado do Estado, assim atua como re-
presentante do Governo em determinada área. A Lei proposta está falando em eventos
oficiais, que são eventos nos quais o Estado tem interesse em relação àquela atividade e,
especificamente, com relação ao Hino Nacional o que se percebe é que a questão em si não
é de Lei e sim de valores morais, de princípios e perpassa pelo nosso sentimento de civismo
que deveria ser trabalhado na Escola. A Lei não está levando em consideração o verdadeiro
valor que deve embutir o Hino Nacional Brasileiro que é o de civismo e não o de imposição
de um ato legal e este sentimento cívico deveria ser trabalhado mais pela Secretaria de
Educação do que pela de Esporte. Exemplificou como seria oneroso para o Estado aplicar
este dispositivo legal nos Jogos Escolares, que são um evento oficial com considerável
quantitativo de jogos. Contudo, salientou que a partir do momento em que é posto o
dispositivo legal não se poderia trabalhar na lógica de que ao não cumprir se está falando de
um criminoso e da aplicação de uma penalidade, pois seria obrigação de todos os envolvidos
e não especificamente da SETUL o seu cumprimento. Disse, ainda, que é preciso observar a
viabilidade de aplicação da multa. Finalizou dizendo não ver dificuldade do CONEF se
posicionar dizendo que na leitura deste Conselho ainda que haja dificuldade na aplicabilidade
da Lei há possibilidade de seu cumprimento com a participação de todos os entes envolvidos,
porém a multa fere a aplicabilidade dos poderes do executivo sendo considerado ilegal para
este colegiado. O Conselheiro Reginaldo sugeriu que se suprimisse o artigo relativo à multa
e deixasse a responsabilidade a cargo das Federações. A Conselheira Tatiana comentou que
não se questionou o objetivo da Lei e sim o seu objeto e propôs que o assunto fosse levado
à CLN e o debate retornasse à Plenária na reunião de junho. Esta proposta foi acatada por
todos. c) Projetos de Lei: 1) PL nº 906/2016 - Deputado Rodrigo Delmasso - dispõe sobre
autorização de uso, de espaço público, situado dentro dos Complexos Esportivos do DF,
destinados à instalação de infraestrutura administrativa por Entidades Federativas e Con-
federativas Desportivas e dá outras providências. Item retirado de pauta. 2) PL nº 1029/2016
- Deputado Julio Cesar - estabelece diretrizes para a utilização do Lago Paranoá para a
prática desportiva de kite surf e dá outras providências. Pelo decorrer do tempo da reunião
item a ser encaminhado diretamente à CLN. d) Ofício nº 02/2016-SINDAC/DF - solicitação
do Sindicato das Academias do DF para alterar art. 2º da Lei Distrital nº 2.185/1998 que
dispõe sobre o registro e o funcionamento de academias e de estabelecimentos que atuam na
área do ensino e prática de modalidades esportivas no Distrito Federal. Pelo decorrer do
tempo da reunião item a ser encaminhado diretamente à CLN. VI - Informes: a) O Con-
selheiro Paulo Henrique convidou todos os presentes a participarem da Palestra, a ser
proferida pelo Professor Antônio Carlos Bramante, intitulada: "Atuação do profissional de
Educação Física no campo do Lazer - da teoria à prática", no dia 09 de junho, no Auditório
da Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília - UnB, das 14 às 18h, bem
como da Homenagem que será realizada pela despedida do Professor Bramante como Pro-
fessor visitante da UnB. b) A Secretária Executiva, em nome da CBDA, convidou os
presentes para a Cerimônia de Abertura do 46º Troféu Brasil de Saltos Ornamentais a ser
realizada no Centro de Excelência na UnB, quinta-feira, dia 19 de maio, às 9h. c) O
Conselheiro Warleiton, Presidente da Federação de Skate, informou que na sexta-feira, dia 29
de maio, às 15h, na CLDF, será realizada Audiência Pública para tratar das pistas de skate
nos equipamentos públicos. d) O Conselheiro Rubens agradeceu a participação da Presidente
na abertura dos Jogos Escolares. VII - Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às doze horas e
vinte minutos na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de Secretária Executiva do
CONEF-DF, lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pela Presidente e
por mim. LEILA BARROS - Presidente - CONEF/DF, DÉBORAH IGREJA DO PRADO -
Secretária Executiva - CONEF/DF

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às dez horas e vinte minutos, na Sala
de Reunião da Sede do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito Federal
- CONEF-DF, na EQS 106/107, Asa Sul, Brasília/DF, foi realizada a Trigésima Quarta
Reunião Ordinária do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer - CONEF/DF, com a
presença dos seguintes Conselheiros: Orlando Ferracciolli Filho (Membro Suplente - Se-
cretaria de Estado de Educação do DF - SEDF), Paulo Henrique Azevêdo (Membro Ti t u l a r
- Notório Saber Esportivo), Esportiva do DF), Letisson Samarone Pereira (Membro Suplente
- Esporte para Pessoas com Deficiência), Alex Charles Rocha (Membro Suplente - Conselho
Regional de Educação Física do Distrito Federal CREF 7) e Déborah Igreja do Prado,
Secretária Executiva do CONEF-DF. Também esteve presente a seguinte convidada: Co-
laboradora Cláudia Dionice Mendes (segmento das Pessoas com Deficiência). Foi conferido
o quórum para abertura da Reunião e havia quatro Conselheiros Titulares presentes, número
suficiente para a abertura da Reunião. A Presidente e Vice-Presidente do CONEF-DF jus-
tificaram suas ausências e seguindo o Regimento Interno foi escolhido entre os Conselheiros
presentes um para presidir a reunião. O Conselheiro Paulo Henrique foi escolhido por
unanimidade entre os presentes. Então, ele perguntou se todos haviam recebido a pauta por
meio eletrônico e se tinham alguma proposta de alteração ou inclusão na mesma. Os
presentes responderam que a receberam e que não tinham nenhuma proposta de alteração. I
- Aprovação da Pauta. A pauta foi aprovada pelos presentes em sua totalidade e teve o
seguinte teor: I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências; III - Leitura e
Aprovação da Ata da 33ª Reunião Ordinária do CONEF-DF; IV - Apresentação dos trabalhos
das Comissões pelos Coordenadores (15' x 5 Comissões); V - Informes; VI - Encerramento.
II - Justificativa das ausências. A Secretária Executiva justificou a ausência dos Con-
selheiros: Leila Barros (Presidente do CONEF-DF e Secretária de Estado do Esporte, Tu-
rismo e Lazer do DF - SETUL), Cristina Queiroz Mazzini Calegaro (Vice-Presidente do
CONEF-DF e Membro Titular - CREF 7), Rubens Guedes Memória (Membro Titular da
SEDF), Israel Carrara de Pinna (Membro Titular - Secretaria de Estado de Políticas para
Crianças, Adolescentes e Juventude) e Tatiana Wesfield Mendes (Membro Titular - Segmento
Esportivo Universitário). III - Leitura e Aprovação da Ata da 33ª Reunião Ordinária do
CONEF-DF. Em virtude da Secretária Executiva não ter tido tempo hábil para encaminhar a
Ata por e-mail ela foi lida na reunião e aprovada na íntegra por todos os presentes. IV -
Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos Coordenadores (15' x 5 Comissões). Co-
missão de Orçamento e Finanças - COF: Por não ter nenhum representante a Secretária
Executiva informou que a Comissão se reunião e retomou as atividades solicitando os
documentos orçamentários (QDD, SAG, PPA e Relatório de Atividades) das duas UOS
(Secretaria e Fundo de Apoio ao Esporte) necessários para suas análises. Comissão de

Política do Esporte - CPE: A Secretária Executiva informou que não houve reunião por falta
de quórum. Comissão de Programas e Projetos - CPP: O Coordenador da Comissão, Con-
selheiro Alex, informou que não houve reunião por falta de quórum, mas que os membros da
Comissão se comunicaram por meio eletrônico e conversaram sobre o ponto de parada das
atividades e de onde iniciariam as atividades em 2016. Comentou que devido aos trabalhos
realizados pelas outras Comissões seria importante acompanhar o que estava acontecendo em
cada Programa. Lembrou que no final de 2015 entregaram à Presidente do CONEF Relatório
da CPP e comentou que acabou não entregando à Secretaria Executiva arquivo eletrônico
para arquivo do Conselho e se comprometeu a entregar o arquivo. Comunicou também que
foi acordado entre os membros CPE que a data da reunião seria alterada da primeira quarta-
feira do mês para a primeira sexta-feira. Comissão de Legislação e Normas - CLN: Como o
Coordenador da Comissão estava na condução da Plenária foi solicitado que a Secretária
Executiva lesse os itens tratados e que os membros presentes complementassem quando se
fizesse necessário. Assim, ela informou que as discussões da CLN seriam tratadas por item:
1) Processo do Hino Nacional - a CLN não teve tempo hábil de trazer o encaminhamento
para discussão em Plenária; 2) Ofício do Sindicato das Academias - como a reunião da
Comissão foi realizada horas antes da Plenária, não houve tempo para elaborar texto final.
Assim, a proposta é de que se retire o artigo da Lei que exige o registro de Academias na
SETUL em virtude de: a) se ter legislação em outros órgãos, Vigilância Sanitária e CREF,
com competência para realizar acompanhamento desta matéria; b) falta de estrutura da
SETUL para realizar tal atividade. Assim, coube à Secretaria Executiva elaborar o texto e
encaminhar para aprovação dos Conselheiros da CLN para posterior encaminhamento para
aprovação da Plenária; 3) PL nº 1091/2016 que dispõe sobre a presença de profissional de
Educação Física na supervisão dos Pontos de Encontro Comunitário - PECs do DF - a
Comissão quer maiores informações sobre as questões orçamentárias referentes ao paga-
mento dos profissionais na medida em que se tem previsão de despesa sem a previsão de
receita. O Conselheiro Orlando informou que o Programa Ginástica nas Quadras da SEDF,
em alguns dos PECs em que é realizado, já propõe a prática de atividade física com a
supervisão do profissional de Educação Física sem a existência de nenhum dispositivo legal.
Os Conselheiros salientaram que é importante a presença do profissional de Educação Física,
mas é preciso prever de quem é a responsabilidade pela contratação destes profissionais e se
haverá recursos específicos para tal fim. O Conselheiro Alex comentou que há uns três ou
quatro anos atrás esta proposta surgiu no CREF 7 que se posicionou dizendo que deveriam
existir cartazes informativos falando como utilizar cada equipamento e as discussões foram
evoluindo até este PL, pois se criam os equipamentos, mas a comunidade não tem co-
nhecimento de como utilizá-los e a informação é fundamental para a sociedade não ter lesões
ou qualquer tipo de dano. Em resumo, para o CREF 7 é preciso tanto manter os cartazes
informativos quanto ter os profissionais promovendo a pratica da atividade física. O Con-
selheiro Paulo Henrique relatou a experiência do Uruguai, que a comunidade ao chegar ao
PEC já é abordada pelo profissional para receber as orientações. O Conselheiro Letisson
ponderou que hoje não se faz concurso público por se ter atingido a Lei de Responsabilidade
Fiscal e aí você vai tirar um professor da escola para colocar para orientar a comunidade. A
Secretaria Executiva trouxe outro aspecto a ser observado no que se refere aos profissionais
de Educação Física para realizarem esta supervisão: eles deveriam ser Bacharéis e não
Licenciados, isto na prática quer dizer que deveriam ser profissionais da Secretaria de
Esporte e não da Educação e, ainda informou que a SETUL não tem em seu quadro de
servidores efetivos profissional de Educação Física, os últimos aposentaram até fevereiro de
2016. O Conselheiro Paulo Henrique referendou o comentário anterior dizendo que de fato
esta seria uma atribuição da Secretaria de Esporte e não da Educação e seria fundamental
verificar como isto será viabilizado se a Lei for aprovada; 4) PL nº1029/2016 que estabelece
diretrizes para a utilização do Lago Paranoá para a prática desportiva de kitsurf e dá outras
providências - o Conselheiro Orlando disse que neste caso o PL deveria ser encaminhado
para ser analisado pela Secretaria do Meio Ambiente e de Segurança Pública, pois diz
respeito somente à utilização do Lago Paranoá. O Conselheiro Letisson completou dizendo
que eles querem uma delimitação de área para a prática do kitsurf e este assunto não está
diretamente relacionado à Secretaria de Esporte e sim as duas já ditas pelo Conselheiro
Orlando; 5) Bolsa Atleta - O Conselheiro Paulo Henrique resumiu os seguintes aspectos
discutidos pela Comissão sobre o PL da Bolsa Atleta: a) terá um caráter técnico e não social;
isto é, levará em consideração o ranking, o resultado das competições; b) atenderá prio-
ritariamente as modalidades olímpicas e paralímpicas e as demais serão atendidas na medida
em que as anteriores forem contempladas e estas cumprirem os critérios que ainda serão
estabelecidos; c) se discutirá a manutenção ou não das categorias atuais das Bolsas, bem
como seus valores; d) a importância da participação do segmento das Pessoas com De-
ficiência para garantir a unificação do PL; e) a importância da participação da Secretária
Executiva no processo estando com tempo disponível para dar suporte e realizar as demandas
vindas da CLN sobre esta temática, ou seja, para que se consiga cumprir o prazo será
fundamental que ela não acumule outras tarefas até a finalização deste processo; f) caberá a
Secretária Executiva levantar informações sobre a fonte de recursos e valores destinados para
a Bolsa Atleta no ano de 2016 e ver com a gestão como fica o orçamento para 2017 com a
ampliação do Programa, isto é, se já há previsão orçamentária e qual será o teto. Comissão
Temporária da Lei de Incentivo ao Esporte - a Secretária Executiva relatou que a primeira
reunião foi bastante produtiva onde foram definidas questões importantes e tarefas para cada
Conselheiro. Dentre as discussões houve o escalonamento do percentual e utilização pro-
gressiva dos recursos, onde se estabeleceu, por alto, um percentual de 10 por cento dos R$
30.000.000,00 (trinta milhões) previstos pelo Convênio do CONFAZ, o que daria algo em
torno de R$ 3.000.000,00 (três milhões) e um escalonamento progressivo em cinco anos. Foi
também definido estudar a Lei de Incentivo em outros Estados como Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Outro aspecto discutido foi
a importância de se rever o PL proposto em 2012, pois talvez ele já não atenda aspectos
legais e procedimentais em 2016, bem como estudar as legislações do Conselho de Ad-
ministração do Fundo de Apoio ao Esporte - CONFAE, pois ele tem competências es-
pecíficas já assinaladas pela Secretaria da Fazenda que precisam ser melhor inseridas no PL.
Contudo, a segunda reunião não ocorreu por falta de quórum. Além disto, a Secretária
Executiva pediu para constar em Ata que ao realizar outra atividade junto ao CONFAE teve
acesso ao processo nº 0410.007353/2007 que cria o Incentivo ao Esporte e Lazer onde
constam observações da Casa Civil e da Procuradoria do DF que podem subsidiar as
discussões atuais para que não se cometa os mesmos erros já assinalados. O Conselheiro
Paulo Henrique perguntou se os processos eram digitalizados. A Secretária Executiva disse
que estes que tem trabalhado foram digitalizados pelo estagiário da Assessoria Jurídico-
Legislativa, mas não se tem o procedimento de digitalizar processos na SETUL. O Con-
selheiro Orlando disse que no Ministério do Esporte tem um scanner moderno e o colocou
à disposição da Secretária Executiva para fazer uso do que considerar importante para o
CONEF. V - Informes. a) A Secretária Executiva informou que a SETUL mudou para o
Centro de Convenções por exigência do Comitê Rio 2016 e que estará novamente sendo a
Articuladora do Programa Cidades do Esporte da Organização Não Governamental Atletas
pelo Brasil no levantamento de dados como já havia sido feito no ano de 2014. O Programa
é realizado nas doze cidades sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e tem por objetivo
acompanhar o legado do esporte em virtude dos megaeventos esportivos por meio de uma
série de indicadores. Os presentes solicitaram que fosse repassado o link dos resultados e a
Secretária Executiva disse que possui o do primeiro relatório devido à sua participação no
processo, mas que irá solicitar à ONG o segundo e depois encaminhará os dois aos Con-
selheiros. O Conselheiro Paulo Henrique sugeriu que o resultado deste trabalho fosse pu-
blicado e disponibilizado para a comunidade. b) O Conselheiro Paulo Henrique relembrou
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que no dia seguinte na Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, às 14h,
será realizada palestra do Professor Bramante sobre a atuação do profissional da área de
Lazer. VI - Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o Conselheiro que presidiu a
reunião, Paulo Henrique Azevêdo, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
reunião às onze horas e trinta minutos na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de
Secretária Executiva do CONEF-DF, lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue
assinada pelo Conselheiro Paulo Henrique e por mim. PAULO HENRIQUE AZEVÊDO -
Conselheiro - CONEF/DF, DÉBORAH IGREJA DO PRADO - Secretária Executiva - CO-
NEF/DF

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às nove horas e quinze minutos, na
Sala de Reunião da Sede do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito
Federal - CONEF-DF, na EQS 106/107, Asa Sul, Brasília/DF, foi realizada a Trigésima
Quinta Reunião Ordinária do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer - C O N E F / D F,
com a presença dos seguintes Conselheiros: Leila Barros (Presidente do CONEF-DF e
Secretária de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do DF - SETUL), Orlando Ferracciolli
Filho (Membro Suplente - Secretaria de Estado de Educação do DF - SEDF), Israel Carrara
de Pinna (Membro Titular - Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e
Juventude do DF), Paulo Henrique Azevêdo (Membro Titular - Notório Saber Esportivo),
Ademar Inácio Lamoglia (Membro Titular - Federação Esportiva do DF), Letisson Samarone
Pereira (Membro Suplente - Esporte para Pessoas com Deficiência), Cristina Queiroz Ma-
zzini Calegaro (Vice-Presidente do CONEF-DF e Membro Titular - Conselho Regional de
Educação Física do Distrito Federal - CREF 7), Alex Charles Rocha (Membro Suplente -
CREF 7) e Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do CONEF-DF. Também es-
tiveram presentes os seguintes convidados: Coordenador Geral do Programa Bolsa Atleta
Federal - Mosiah Brentano Rodrigues - Ministério do Esporte, Colaboradora Claudia Mendes
(SEDF - segmento Paralímpico) e Técnicas da SETUL da Subsecretaria de Políticas do
Esporte e Lazer: Jessica Souza, Lara Rodrigues e Paula Amidani. Foi conferido o quórum
para abertura da Reunião e havia sete Conselheiros Titulares presentes, número suficiente
para a abertura da Reunião. A Presidente do CONEF-DF perguntou se todos os presentes
haviam recebido a pauta por meio eletrônico e se tinham alguma proposta de alteração ou
inclusão na mesma. Os presentes responderam que a receberam e não tinham nenhuma
alteração a propor. I - Aprovação da Pauta. A pauta foi aprovada pelos presentes em sua
totalidade e teve o seguinte teor: I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências; III
- Leitura e Aprovação da Ata da 34ª Reunião Ordinária do CONEF-DF; IV - Apresentação
da Comissão Temporária do Projeto Lei de Incentivo ao Esporte - Processo nº
220.001.182/2012 (10'); V - Apresentação do Programa Bolsa Atleta Federal - Convidado:
Mosiah Brentano Rodrigues - Coordenador Geral do Programa Bolsa Atleta/Ministério do
Esporte (40'); VI - Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos Coordenadores (10' x 4
Comissões); VII - Análise do Ofício nº 02/2016-SINDAC/DF - solicitação do Sindicato das
Academias do DF para alterar art. 2º da Lei Distrital nº 2.185/1998 que dispõe sobre o
registro e o funcionamento de academias e de estabelecimentos que atuam na área do ensino
e prática de modalidades esportivas no Distrito Federal (10'); VIII - Informes; IX - En-
cerramento. II - Justificativa das ausências. A Secretária Executiva justificou a ausência do
Conselheiro José Carlos Amaral de Bragança (Membro Suplente - Secretaria de Estado de
Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF) e do Colaborador Ricardo Vidal
(Instituto Joaquim Cruz). III - Leitura e Aprovação da Ata da 34ª Reunião Ordinária do
CONEF-DF. A Ata da 34º Reunião Ordinária foi encaminhada previamente por meio ele-
trônico e não houve nenhuma manifestação por parte dos Conselheiros, tanto pela forma
eletrônica quanto presencial, ficando então considerada lida e aprovada na íntegra por todos
os presentes. IV - Apresentação da Comissão Temporária do Projeto Lei de Incentivo ao
Esporte - Processo nº 220.001.182/2012 (10'). A Presidente informou que após relato da
Secretária Executiva sobre a reunião da Comissão Temporária ela esteve na Casa Civil
conversou com o Secretário Sérgio Sampaio que a orientou a falar diretamente com o
Secretário da Fazenda, pois seria ele quem daria as diretrizes para o Governo encaminhar o
processo do Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte. Em seguida, procurou o Secretário da
Fazenda, Fleury, e a decisão foi de que o Conselho encaminhasse a minuta e que ele a leria
e receberia a Comissão designada para este fim, juntamente com a Secretária para uma
discussão sobre o tema. Ele também esclareceu que não existe a contrapartida dos Estados de
não poder autorizar renúncias fiscais para renegociar a dívida com a União. A Presidente
reiterou da importância desta Lei para o Esporte no DF e esclareceu que o Governo está
sensibilizado com as questões relativas ao Esporte, bem como aberto ao diálogo. Deste
modo, só depende do colegiado o andamento deste assunto. Complementou exemplificando
que a Cultura fatiou a renúncia em sete, depois onze, treze e, então, chegaram a vinte
milhões e o Esporte não quer a isenção dos trinta e três milhões de uma vez e sim num
crescente. Foram discutidos diversos valores e a proposta final foi a de escalonar em cinco
anos nos seguintes valores: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), R$ 7.000.000,00 (sete
milhões de reais), R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de reais) e R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais). Tinham sete Conselheiros
presentes e todos foram favoráveis à proposta. Foi agendada reunião da Comissão no dia 26
de julho, terça-feira, às 9h, na sede do Conselho para tratar da revisão do corpo do Projeto
de Lei - PL. Os Conselheiros para compor a Comissão para acompanhar a Secretária em
reunião junto ao Secretário da Fazenda foram: Ademar, Israel e Paulo Henrique e Co-
laborador: Ricardo ou César. V - Apresentação do Programa Bolsa Atleta Federal - Con-
vidado: Mosiah Brentano Rodrigues - Coordenador Geral do Programa Bolsa Atleta/Mi-
nistério do Esporte (40'). O convidado foi apresentado pela Presidente e agradeceu o convite
e a oportunidade de fazer uma aproximação com os Estados. Em seguida, falou sobre o
desenvolvimento dos aspectos legais e práticos da Bolsa Atleta Federal em suas diversas
categorias e depois houve debate bastante participativo e profícuo por mais um menos uma
hora, o que certamente contribuirá para a Comissão que está trabalhando na elaboração do
PL da Bolsa Atleta. A Presidente pediu para se retirar mais cedo em virtude de reunião com
o Governador sobre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 no âmbito do Distrito
Federal e solicitou que a Vice-Presidente conduzisse o restante da reunião. VI - Apresentação
dos trabalhos das Comissões pelos Coordenadores (10' x 4 Comissões). Comissão de Le-
gislação e Normas - CLN: O Coordenador, Conselheiro Paulo Henrique, disse não ter nada
a relatar em virtude da apresentação do Mosiah ter sido totalmente voltada para a construção
do PL da Bolsa Atleta Distrital. Foi combinado entre os Conselheiros devido às férias de
alguns que a reunião da Comissão seria antecipada do dia 03 de agosto para o dia 26 de
julho, às 9h, em conjunto com a da Comissão Temporária da Lei de Incentivo ao Esporte.
Comissão de Programas e Projetos - CPP: O Coordenador, Conselheiro Alex, disse que sua
Comissão está esvaziada e que precisa de novos integrantes. O Conselheiro Ademar se
voluntariou a participar desta Comissão. O Conselheiro Letisson trouxe à discussão que a
ausência dos Conselheiros é geral, não somente na CPP e a Conselheira Cristina disse que
talvez seja devido ao final do mandato. O Conselheiro Ademar salientou que todos sabem
que é um trabalho voluntário e de extrema importância para o Esporte. Foi feito um rápido
levantamento dos que estavam faltando e ficou a cargo da Secretaria Executiva encaminhar
Ofício ao segmento do Governo (Administrações Regionais - Secretaria de Estado de Gestão
do Território e Habitação do DF) e ao Conselheiro Ademar de contatar o representante dos
Atletas e conscientizar da importância da presença do segmento nas reuniões. Comissão de
Orçamento e Finanças - COF: O Coordenador, Conselheiro Israel, informou que já so-
licitaram os documentos à SETUL e estão aguardando para fazer os estudos necessários.
Comissão de Política do Esporte - CPE: A Secretária Executiva pediu a palavra e disse que

se o assunto é as ausências o mesmo vale para a CPE, pois as duas últimas reuniões foram
canceladas por falta de quórum. A Vice- Presidente concordou sobre o esvaziamento e
comentou que a Secretária Executiva na última reunião convocou duas Comissões para
reunião Conjunta e, assim poder ter quórum. Ela também informou que esteve em audiência
pública na Câmara Federal, representando a Presidente do Conselho, que teve o objetivo de
retomar as discussões do Sistema Nacional do Desporto. Ela comentou que as discussões
foram interessantes, mas ficou claro que todo o movimento do ano anterior feito pelo
Ministério do Esporte para encaminhar a proposta ao Legislativo está parado neste momento.
O Conselheiro Ademar pediu para que a Secretária Executiva consultasse o Ministério do
Esporte e visse se a proposta foi protocolada na Câmara Federal. Foi decidido que as
discussões do Sistema do Desporto do DF continuam paradas até o andamento da Nacional.
A Secretária Executiva reiterou a informação já passada por e-mail de que o Conselho não
tem telefone fixo e que o telefone móvel funcional tem uma cota para ser usada e o
excedente é pago pela sua pessoa. VII - Análise do Ofício nº 02/2016-SINDAC/DF -
solicitação do Sindicato das Academias do DF para alterar art. 2º da Lei Distrital nº
2.185/1998 que dispõe sobre o registro e o funcionamento de academias e de estabe-
lecimentos que atuam na área do ensino e prática de modalidades esportivas no Distrito
Federal (10'). A Vice-Presidente explicou o conteúdo da Lei e comentou que a SETUL não
tem feito o previsto e não tem pessoal para realizar esta atribuição. A Secretária Executiva
relembrou aos presentes que este tema já tinha vindo ao Plenário, mas que por falta de
quórum não foi discutido. Assim, retornou à CLN que o analisou na reunião realizada horas
antes da Plenária e não teve tempo de produzir o parecer por escrito. Entretanto, o conteúdo
do parecer da Comissão vai pela supressão do artigo em virtude da SETUL não fazer, não ter
condições de fazer e, de acordo com a visão da Comissão, inclusive não ter necessidade de
fazê-lo; fato corroborado pela fiscalização já ser feita por outros órgãos como a Vigilância
Sanitária e o CREF, bem como pela Administração Regional do local em que a Academia
será instalada. Ficou a cargo da Secretária Executiva encaminhar aos Conselheiros presentes
a minuta do texto para aprovação e posterior encaminhamento à SETUL. VIII - Informes: a)
O Conselheiro Paulo Henrique convidou a todos para participarem do revezamento aquático
nos dias 27 e 28 de agosto - 25h nadando, no Complexo Aquático da Universidade de
Brasília; onde terão diversas atividades ocorrendo simultaneamente; b) A Conselheira Cris-
tina informou que no dia 04 de setembro será realizada a Corrida do profissional de
Educação Física, no Eixão Sul, com largada na altura da quadra 102; c) O Conselheiro
Ademar informou que a Federação de Taekwondo realizará nos dias 25 a 27 de novembro,
no Ginásio Nilson Nelson o maior evento de Taekwondo do Brasil e que todos já estão
previamente convidados; d) O Conselheiro Paulo Henrique distribuiu aos presentes camisetas
de brinde do Encontro Nacional de Recreação e Lazer; e) A técnica da SETUL, Paula,
convidou os presentes para participarem do Campeonato Brasileiro de Wushu e, com isso,
também poderem conhecer mais a modalidade. O evento será no dia 11 de setembro; f) O
Conselheiro Alex informou que dia 27 de novembro serão realizados Seminário e Fórum
Permanente de Artes Marciais e o Conselheiro Ademar perguntou se não seria válido agregar
este evento ao dele, podendo o Seminário acontecer na Tribuna de Honra do Ginásio Nilson
Nelson. Os dois Conselheiros ficaram de viabilizar a proposta. IX - Encerramento. Nada
mais havendo a ser tratado, a Vice-Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a reunião às doze horas e quinze minutos na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na
qualidade de Secretária Executiva do CONEF-DF, lavrei a presente ata, lida e achada
conforme, segue assinada tanto pela Presidente quanto pela Vice-Presidente na medida em
que as duas presidiram a trigésima quinta reunião ordinária e por mim. LEILA BARROS
Presidente - CONEF/DF, CRISTINA QUEIROZ M. CALEGARO - Vice-Presidente - CO-
NEF-DF, DÉBORAH IGREJA DO PRADO - Secretária Executiva - CONEF/DF

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às dez horas e quinze
minutos, na Sala de Reunião da Sede do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do
Distrito Federal - CONEF-DF, na EQS 106/107, Asa Sul, Brasília/DF, foi realizada a
Trigésima Sexta Reunião Ordinária do CONEF-DF, com a presença dos seguintes Con-
selheiros: Leila Barros (Presidente do CONEF-DF e Secretária de Estado do Esporte, Tu-
rismo e Lazer do DF - SETUL), Israel Carrara de Pinna (Membro Titular - Secretaria de
Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF), Paulo Henrique Aze-
vêdo (Membro Titular - Notório Saber Esportivo), Warleiton Dias Souza (Membro Suplente
- Federação Esportiva do DF), e Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do CONEF-
DF. Também esteve presente a seguinte convidada: Técnica da SETUL da Subsecretaria de
Políticas do Esporte e Lazer - SUPEL: Paula Amidani. Foi conferido o quórum para abertura
da Reunião e havia quatro Conselheiros Titulares presentes, número suficiente para a aber-
tura da Reunião. A Presidente do CONEF-DF perguntou se todos os presentes haviam
recebido a pauta por meio eletrônico e se tinham alguma proposta de alteração ou inclusão
na mesma. Os presentes responderam que a receberam e não tinham nenhuma alteração a
propor. I - Aprovação da Pauta. A pauta foi aprovada pelos presentes em sua totalidade e
teve o seguinte teor: I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências; III - Leitura e
Aprovação da Ata da 35ª Reunião Ordinária do CONEF-DF; IV - Apresentação dos trabalhos
das Comissões pelos Coordenadores (15' x 5 Comissões); V - Informes; VI - Encerramento.
II - Justificativa das ausências. A Secretária Executiva justificou a ausência dos Con-
selheiros: Orlando Ferracciolli Filho (Membro Suplente - Secretaria de Estado de Educação
do DF - SEDF), Tatiana Wesfield Mendes (Membro Titular - Segmento Esportivo Uni-
versitário), Letisson Samarone Pereira (Membro Suplente - Esporte para Pessoas com De-
ficiência), Cristina Queiroz Mazzini Calegaro (Vice-Presidente do CONEF-DF e Membro
Titular - Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal - CREF 7) e Alex
Charles Rocha (Membro Suplente - CREF 7), bem como do Colaborador César Lima
(Ordem dos Advogados do Brasil - DF). III - Leitura e Aprovação da Ata da 35ª Reunião
Ordinária do CONEF-DF. A Ata da 35º Reunião Ordinária foi encaminhada previamente por
meio eletrônico e não houve nenhuma manifestação por parte dos Conselheiros, tanto pela
forma eletrônica quanto presencial, ficando então considerada lida e aprovada na íntegra por
todos os presentes. IV - Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos Coordenadores (15'
x 5 Comissões). A Secretária Executiva pediu a palavra e pela ausência justificada de alguns
Coordenadores disse que apresentaria o relato destas Comissões. Comissão de Política do
Esporte - CPE: não houve reunião por falta de quórum. Comissão de Programas e Projetos
- CPP: a Comissão discutiu e decidiu retomar as atividades iniciando suas ações fazendo a
análise do Programa Compete Brasília e na medida em que existe um Projeto de Lei - PL em
tramitação na Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF resolveram consultar em
Plenária a Comissão de Legislação e Normas - CLN para poderem colaborar no futuro
trabalho da CLN. O Coordenador da CLN concordou com a solicitação esclarecendo que a
Comissão está envolvida na elaboração da revisão da Lei da Bolsa Atleta e que ficaria
impossível acumular mais esta análise. Desta forma, adiantariam o serviço e depois se
decidiria como integrar as atividades das duas Comissões. A Secretária Executiva ficou de
informar ao Coordenador da CPP esta decisão. Comissão de Orçamento e Finanças - COF:
O Coordenador, Conselheiro Israel, informou que a Comissão trabalhou com os documentos
entregues pelas duas Unidades Orçamentárias da SETUL. Contudo, por verificarem que não
há execução do Fundo de Apoio ao Esporte - FAE solicitaram que o Plenário aprovasse o
encaminhamento do Memorando nº 06/2016 ao Conselho de Administração do Fundo de
Apoio ao Esporte - CONFAE para que este apresente trimestralmente a execução do FAE,
pois como prevê a Lei nº 861/2013 o CONEF precisa ser ouvido previamente. Além disto,
reiteraram o pedido, por meio de Memorando nº 05/2016, à SUAG solicitando os seguintes
documentos atualizados: Plano Pluri Anual, Quadro de Detalhamento de Despesa e Sistema
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de Acompanhamento Governamental, bem como, informações dos contratos e convênios do
Esporte. Estas medidas visam manter a transparência da gestão e as ações previstas no
Regimento Interno do CONEF. Os dois Memorandos foram lidos, aprovados por todos os
presentes e assinados pela Presidente. O Coordenador finalizou dizendo que o esvaziamento
nas reuniões é grande, tanto que a próxima não ocorrerá por falta de quórum. O Conselheiro
Paulo Henrique disse que as pessoas precisam comparecer no máximo duas vezes por mês às
reuniões e na medida em que assumiram o compromisso deveriam cumpri-lo até o fim do
mandato. Comissão Temporária da Lei de Incentivo ao Esporte: não houve reunião da
Comissão, mas a Secretária Executiva entrou em contato com os membros, pois conforme
deliberação da última reunião Plenária a Comissão após definição do escalonamento, também
teria a tarefa de rever a minuta do PL. Os membros decidiram que neste momento não fariam
a revisão para, assim agilizar todo o processo e esta também foi a orientação dada pela
Assessoria Juridico-Legislativa - AJL da SETUL. A Presidente do CONEF solicitou à
Secretária Executiva minuta digitalizada do PL para encaminhar ao Secretário da Fazenda e,
em seguida agendar o encontro com a Comissão do Conselho, bem como que aguardasse sua
indicação para encaminhamento do processo à Secretaria da Fazenda. Comissão de Le-
gislação e Normas - CLN: O Coordenador, Conselheiro Paulo Henrique, iniciou o relato
apresentando as últimas discussões da revisão da Lei da Bolsa Atleta. a) Case da Federação
de Natação: a situação vivenciada pelos pais das atletas salientou a importância de se rever
a atribuição das Federações na indicação dos atletas, bem como do papel da SETUL na
supervisão, coordenação e fiscalização do Programa. Neste momento, surgiu a discussão se
não seria válido a participação do CONEF na análise dos critérios da indicação dos atletas.
O Conselheiro Paulo Henrique ponderou que este seria um trabalho contínuo, pois a análise
não recairia somente para os critérios, mas também no acompanhamento e na prestação de
contas. A Secretária Executiva relembrou que na Bolsa Federal o Conselho Nacional do
Esporte colabora na análise dos critérios de seleção dos atletas das modalidades não olím-
picas e não paralímpicas, ficando sob sua responsabilidade verificar se tal atribuição estaria
prevista no Regimento Interno. b) a Comissão após diversas discussões, inclusive com a
participação de convidados, já tem as diretrizes para cumprir a demanda de rever a Lei da
Bolsa Atleta nos três eixos: 1) aumento da quantidade de beneficiários; 2) ampliação das
modalidades atendidas; e, 3) reajuste dos valores do benefício e o momento agora seria de
apresentar este escopo à Secretária e Secretária Adjunta e, se for possível, com a AJL para
poder finalizar a redação da minuta. A Presidente solicitou que a reunião fosse marcada na
semana seguinte após o revezamento da tocha paralímpica. O Coordenador comentou que o
item 2 sobre ampliação das modalidades atendidas será bastante polêmico, pois se tem a
intenção de adotar o mesmo entendimento do Ministério do Esporte que é o de atender a
todas as modalidades olímpicas, em número de 42 mais as cinco que foram incluídas após as
Olimpíadas Rio 2016, ou seja, 47 modalidades e, as paralímpicas, em número de 23. No
dispositivo legal atual a Bolsa Atleta atende 17 modalidades tanto para o modelo con-
vencional quanto para as pessoas com deficiência e neste quesito ainda contempla 1 Guia. As
discussões encaminharam para a realidade esportiva da cidade, isto é, se Brasília tem
demanda de atletas para todas estas modalidades. Num primeiro momento, se diria sim para
a grande maioria e talvez não para o surf, mas teria que se delimitar que as novas mo-
dalidades introduzidas após as Olimpíadas Rio 2016 também fossem contempladas. O Con-
selheiro Paulo Henrique propôs que a redação no PL fosse algo como "modalidades que
estejam participando do ciclo olímpico" e aí não causaria nenhum prejuízo aos atletas. A
sugestão foi acatada pelos presentes. O Conselheiro também apontou que ao utilizar este
critério, isto automaticamente geraria a exclusão das modalidades não olímpicas e não
paralímpicas ou seria preciso prever a possibilidade de redirecionar os recursos não utilizados
para as Bolsas das modalidades olímpicas e paralímpicas e, assim atender estes casos, como
é feito pelo Ministério do Esporte. c) foi decido unificar o número de Bolsas por mo-
dalidades, assim serão contemplados o primeiro, segundo e terceiro melhor atleta e caso ele
já receba Bolsa de outro ente federativo se preverá a chamada do atleta subsequente; desta
forma, se tentaria ter sempre três atletas contemplados com o benefício; d) a participação da
técnica da SUPEL, Paula Amidani, tem sido fundamental para esclarecer o funcionamento do
serviço e poder prever alguns ajustes na nova Lei tanto que a Secretária Executiva se propôs
a colaborar na revisão do processo e do fluxo de trabalho, como por exemplo: i) pagamento
do benefício no prazo estabelecido; ii) critérios, calendário de competições e prazo para
entrega da documentação por parte das Federações; iii) penalidades para as Federações ao
não cumprirem os requisitos; e)Análise do Ofício nº 02/2016-SINDAC/DF - solicitação do
Sindicato das Academias do DF para alterar art. 2º da Lei Distrital nº 2.185/1998 que dispõe
sobre o registro e o funcionamento de academias e de estabelecimentos que atuam na área do
ensino e prática de modalidades esportivas no Distrito Federal - conforme deliberação da
última reunião coube à Secretária Executiva encaminhar conteúdo para aprovação dos Con-
selheiros e devido às ausências resolveu trazer para esta Plenária. O despacho foi lido e
aprovado pelos presentes e assinado pela Presidente. Para finalizar o Coordenador da Co-
missão comentou que quando o PL for encaminhado para a CLDF poderá haver uma perda
muito grande da essência da proposta da CLN, pois a Comissão procurou abordar as questões
polêmicas partindo de uma premissa técnica, aspectos que provavelmente não serão levados
em consideração pela Câmara Legislativa. Exemplificou dizendo que o grupo acredita que
não deva haver acumulação de Bolsas, ou seja, se o atleta recebe a Bolsa Nacional não
deveria receber a Distrital, pois desta forma se contemplaria mais atletas e não atenderia um
único atleta proporcionando ao mesmo o acúmulo do recebimento de recursos financeiros.
Contudo, este ano foi promulgada Lei, pela CLDF, autorizando o acúmulo do recebimento da
Bolsa Atleta. O Conselheiro Paulo Henrique justificou que a premissa do grupo está focada
na revelação de novos atletas. V - Informes: a) A Secretária Executiva informou que
solicitou parecer à AJL no que se refere ao mandato dos Conselheiros, visto que novembro
é o prazo final deste colegiado. b) O Conselheiro Paulo Henrique reiterou convite para todos
participarem das 25h de Natação na Universidade de Brasília que será realizada neste final
de semana, 26 e 27 de setembro, solicitando que a Presidente estivesse no início do evento
para dar a largada ou ao final para a premiação. VI - Encerramento. Nada mais havendo a
ser tratado, a Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às
onze horas e trinta minutos na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de Secretária
Executiva do CONEF-DF, lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pela
Presidente e por mim. LEILA BARROS - Presidente - CONEF/DF, DÉBORAH IGREJA DO
PRADO - Secretária Executiva - CONEF/DF.

ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às dez horas e dez minutos,
na Sala de Reunião da Sede do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer do Distrito
Federal - CONEF-DF, na EQS 106/107, Asa Sul, Brasília/DF, foi realizada a Trigésima
Sétima Reunião Ordinária do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer - C O N E F / D F,
com a presença dos seguintes Conselheiros: Leila Barros (Presidente do CONEF-DF e
Secretária de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do DF - SETUL),Orlando Ferracciolli
Filho (Membro Suplente - Secretaria de Estado de Educação do DF - SEDF), Reginaldo
Severino dos Santos (Membro Titular - Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e
Gestão - SEPLAG), Paulo Henrique Azevêdo (Membro Titular - Notório Saber Esportivo),
Ademar Inácio Lamoglia (Membro Titular - Federação Esportiva do DF), Tatiana Wesfield
Mendes (Membro Titular - Segmento Esportivo Universitário), Letisson Samarone Pereira
(Membro Suplente - Esporte para Pessoas com Deficiência), Cristina Queiroz Mazzini Ca-
legaro (Vice-Presidente do CONEF-DF e Membro Titular - Conselho Regional de Educação
Física do Distrito Federal - CREF 7) e Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do
CONEF-DF. Também estiveram presentes as seguintes convidadas: Técnicas da SETUL da

Subsecretaria de Políticas do Esporte e Lazer - SUPEL: Akemi Hanazumi, Rossana Benck e
Silvia Gontijo. Foi conferido o quórum para abertura da Reunião e havia oito Conselheiros
Titulares presentes, número suficiente para a abertura da Reunião. A Presidente do CONEF-
DF perguntou se todos os presentes haviam recebido a pauta por meio eletrônico e se tinham
alguma proposta de alteração ou inclusão na mesma. Os presentes responderam que a
receberam e a própria Presidente solicitou inversão de pauta da seguinte forma: iniciar com
item IV para as servidores poderem retornar à Secretaria e, em seguida, para o item VI, pois
o Coordenador da Comissão, Conselheiro Paulo Henrique, precisaria sair mais cedo em
virtude de viagem à trabalho. I - Aprovação da Pauta. A pauta foi aprovada pelos presentes
com a inversão proposta pela Presidente e teve o seguinte teor: I - Aprovação da Pauta; IV
- Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 - Relato e Agradecimento; II - Justificativa das
ausências; III - Leitura e Aprovação da Ata da 36ª Reunião Ordinária do CONEF-DF; VI -
Apresentação e Discussão das diretrizes da revisão da Lei da Bolsa Atleta; V - Apresentação

dos trabalhos das Comissões pelos Coordenadores (15' x 4 Comissões); VII - Informes; VIII
- Encerramento. IV - Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 - Relato e Agradecimento.
A Presidente do CONEF relatou que o mega evento Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio
2016, em Brasília, compreendendo os revezamentos das Tochas Olímpica e Paralímpica e o
Torneio de Futebol, foi um sucesso e que para a sua realização teve a participação de
inúmeros servidores de diversos Órgãos do Governo do Distrito Federal. Explicou que uma
coisa é ser atleta, outra coisa é ser expectador e outra coisa é ser gestor; é estar na
organização, no planejamento, na execução de todas as operações necessárias para a con-
cretização de algo desta magnitude. Contudo, neste momento esclareceu que gostaria de
agradecer em nome do Esporte do DF e da Secretaria às quatro servidoras da SETUL, da
área de Educação Física, o empenho, a dedicação, o compromisso chegando a ter que
sacrificar o convívio com a família e trabalhar aos finais de semana e à noite, quando não
pela madrugada para cumprir com todas as demandas solicitadas. A Presidente do CONEF e
Secretária chamou as servidoras: Akemi de Oliveira Hanazumi, Rossana Travassos Benck,
Silvia Maria Gontijo Cunha e Déborah Igreja do Prado e as homenageou entregando uma
Menção Honrosa pelos relevantes serviços prestados no evento citado. Disse ainda que
gostaria que os seus colegas de outras Pastas tivessem esta iniciativa de homenagear os
servidores que fizeram a diferença em todo esse processo. As servidoras agradeceram o
carinho e o reconhecimento e comentaram cada uma a seu modo à realização de um sonho
ao poderem participar deste evento. O Conselheiro Ademar elogiou a atitude da Secretária e
sugeriu que a homenagem ultrapassasse as barreiras da Secretaria, pois a imagem que se tem
dos servidores públicos é manchada, mas disse ter conhecimento da seriedade e do empenho
de muitos servidores e, destas em especial, e que de fato essa atitude do gestor é fundamental
para a melhoria dos trabalhos públicos. II - Justificativa das ausências. A Secretária Exe-
cutiva justificou a ausência dos Conselheiros: Israel Carrara de Pinna (Membro Titular -
Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do DF), José
Carlos Amaral de Bragança (Membro Suplente - Secretaria de Estado de Políticas para
Crianças, Adolescentes e Juventude do DF), Gislane Ferreira de Melo (Membro Suplente -
Notório Saber Esportivo), Ronaldo Pires da Rocha (Membro Suplente - Segmento Esportivo

Universitário) e Alex Charles Rocha (Membro Suplente - CREF 7), bem como do Co-
laborador César Lima (Ordem dos Advogados do Brasil - DF). III - Leitura e Aprovação da
Ata da 36ª Reunião Ordinária do CONEF-DF. A Ata da 36º Reunião Ordinária foi en-
caminhada previamente por meio eletrônico e não houve nenhuma manifestação por parte
dos Conselheiros, tanto pela forma eletrônica quanto presencial, ficando então considerada
lida e aprovada na íntegra por todos os presentes. VI - Apresentação e Discussão das
diretrizes da revisão da Lei da Bolsa Atleta. O Coordenador da Comissão de Legislação e
Normas - CLN, Conselheiro Paulo Henrique, iniciou o relato explicando o trabalho da
Comissão e a quantidade de reuniões realizadas inclusive tendo a visita de representantes do
Ministério do Esporte e de Federação Desportiva. Informou que a Comissão já apresentou
estas diretrizes às Secretárias, mas que era preciso a aprovação da Plenária visto a demanda
ter sido passada para o Conselho e como o prazo estava exíguo solicitava ao Colegiado que
após a apresentação, discutissem e aprovassem ou não o conteúdo das diretrizes, para assim
se dar início ao segundo momento que é o da elaboração da minuta em formato de Lei e o
processo então poder seguir a sua tramitação: Assessoria Jurídico-Legislativa - AJL/SETUL,
Casa Civil e finalmente à Câmara Legislativa do DF. Relembrou a todos que a revisão da Lei
da Bolsa Atleta foi proposta para se analisar três eixos: 1) aumento da quantidade de
beneficiários; 2) ampliação das modalidades atendidas; e, 3) reajuste dos valores do be-
nefício. Em seguida, passou a palavra à Secretária Executiva que expos toda a argumentação
para cada um dos três eixos. Após o debate, os Conselheiros presentes, em número de oito,
votaram por unanimidade em acatar todas as propostas feitas pela CLN. V - Apresentação
dos trabalhos das Comissões pelos Coordenadores (15' x 4 Comissões). A Secretária Exe-
cutiva pediu a palavra e disse que pela ausência justificada de alguns Coordenadores ou pela
não realização de reuniões por falta de quórum ela mesma apresentaria o relato destas
Comissões. Comissão de Política do Esporte - CPE: não houve reunião por falta de quórum.
Comissão de Programas e Projetos - CPP: foi preciso adiar a reunião para conciliar a agenda
das Secretárias com a do Coordenador da Comissão de Legislação e Normas para apre-
sentação das diretrizes de revisão da Lei da Bolsa Atleta e não foi viável reagendar a reunião
da CPP. Comissão de Orçamento e Finanças - COF: não houve reunião por falta de quórum.
Contudo, o Coordenador, Conselheiro Israel, verificou por meio eletrônico se os documentos
encaminhados pelas Unidades Orçamentárias da SETUL e do Fundo de Apoio ao Esporte -
FAE estavam em acordo com o que foi solicitado. Ele fez novas observações que levaram

à Secretária Executiva encaminhar Memorando reiterando a importância do envio das in-
formações pedidas. O Coordenador solicitou que fosse verificada a possibilidade de alteração
da data da reunião, visto que na data do calendário estará sendo instrutor na Escola de
Governo. A Secretária ficou de viabilizar com a CPP a possibilidade de inversão das datas
das reuniões. Comissão Temporária da Lei de Incentivo ao Esporte - não houve reunião da
Comissão, em virtude de se aguardar as orientações da Secretária para o encaminhamento do
processo. Comissão de Legislação e Normas - CLN: fez o seu relato ao apresentar as
diretrizes da revisão da Lei da Bolsa Atleta. VII - Informes: a) A Secretária Executiva
informou que já encaminhou aos Órgãos Governamentais e às Entidades da Sociedade Civil
Ofício solicitando a indicação ou recondução dos representantes do CONEF, visto que o
mandato deste grupo se encerrará em novembro de 2016. Explicou que existem trâmites
administrativos até a publicação no Diário Oficial do DF e os mesmos levam tempo. b) A
Conselheira Cristina convidou todos os presentes para a "Cerimônia de Homenagem" do
CREF 7, onde dez profissionais de Educação Física seriam homenageados. O evento acon-
tecerá no dia 21 de setembro de 2016, às 19h, no Auditório do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA/DF, localizado na SGAS 901, Conjunto D, Bloco B - Asa
Sul, Brasília/DF. c) Os Conselheiros se mobilizaram para fazer um encontro de confra-
ternização do mandato e, assim foi revisto o calendário de reuniões plenárias. A reunião de
outubro foi antecipada para o dia 05 e, a de novembro adiada para o dia 21. O almoço
acontecerá no dia 21 de novembro de 2016, no restaurante Coco Bambu e os Conselheiros
Cristina e Reginaldo ficaram de viabilizar descontos adquirindo cupons do "Peixe Urbano"
ou "Groupon". VIII - Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente agradeceu
a presença de todos e declarou encerrada a reunião às onze horas e quarenta minutos na qual
eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de Secretária Executiva do CONEF-DF, lavrei a
presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pela Presidente e por mim. LEILA
BARROS - Presidente - CONEF/DF, DÉBORAH IGREJA DO PRADO - Secretária Exe-
cutiva - CONEF/DF.


