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Aos décimo primeiro dia do mês de setembro de dois mil e treze, às dez horas e quinze 4 

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

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

Décima Reunião Ordinária do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer – 7 

CONEF/DF, com a presença dos seguintes Conselheiros: Júlio César Ribeiro (Presidente 8 

CONEF/DF), Éber Gabriel Perea (Secretaria de Estado de Esporte), André Ricardo Oliveira 9 

de Souza (Secretaria de Estado da Criança), Jandir Alves Teixeira (Secretaria de Estado da 10 

Criança), Célio René Trindade Vieira (Representante de Notório Saber Esportivo), José 11 

Antônio Soares Silva (Federação Esportiva do Distrito Federal), Valeska Caixeta (Segmento 12 

Esportivo Universitário), Carmem de Oliveira (Atletas do Distrito Federal), Antônio Abdias 13 

Capelo Barroso Silva (Atletas do Distrito Federal), Ulisses de Araújo (Esporte para Pessoas 14 

com Deficiência), Alex Charles Rocha (Conselho Regional de Educação Física do Distrito 15 

Federal) e Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do CONEF/DF. Justificaram 16 

ausências os (as) Conselheiros (as): Maria Luiza Fonseca do Vale (Secretaria de Estado de 17 

Educação), Geraldo Pereira da Silva Filho (Secretaria de Estado de Educação), Carlos 18 

César Soares (Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento), Paulo Henrique 19 

Azevêdo (Representante de Notório Saber Esportivo), Sandro Eric da Silva Melo Monteiro 20 

(Administração Regional) e Cristina Queiroz Mazzini Calegaro (Conselho Regional de 21 

Educação Física do Distrito Federal) e o Colaborador: César Lima (Ordem dos Advogados 22 

do Brasil). A Secretária Executiva a pedido do Presidente iniciou a reunião informando que 23 

ele chegaria atrasado por estar participando de um evento e que seu Suplente, o 24 

Conselheiro Éber, conduziria a reunião na sua ausência. Em virtude do atraso do 25 

Conselheiro Éber a Secretária Executiva deu continuidade pedindo aos presentes que se 26 

apresentassem tendo em vista participação de novos Conselheiros. Em seguida, leu a pauta 27 

e solicitou sua aprovação. Pauta: I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências. III - 28 

Leitura e Aprovação das Atas da 9ª Reunião Ordinária e da continuação da 2ª Reunião 29 

Extraordinária do CONEF/DF; IV – Posse dos Conselheiros da Secretaria de Estado da 30 

Criança e do representante dos Atletas do Distrito Federal; V – Apresentação e Discussão 31 

do estudo do GT relativo ao Edital do Fundo de Apoio ao Esporte; VI – Composição do 32 

CONFAE e não convocação dos representantes do segmento esportivo universitário e dos 33 

atletas na posse realizada no dia 28 de agosto de 2013; VII – Apresentação do andamento 34 

das ações dos GTs; VIII – Informes: a) Visita Câmara Legislativa e sugestão de data de 35 

Audiência Pública; b) Andamento do Processo do Regimento Interno; c) Andamento Crachá 36 

– solicitação de fotos; d) Atualização aba CONEF-DF – mini curriculum vitae – solicitação 37 

Conselheiros e Colaboradores; e) Outros; IX – Encerramento. I - Aprovação da Pauta. A 38 

pauta foi aprovada por unanimidade com a sugestão de inversão da mesma em virtude da 39 

espera do Presidente e com a inclusão de informes do Conselheiro Ulisses sobre: 1) Evento 40 

relativo ao atendimento às pessoas com deficiência; 2) Compete Brasília para o 41 

paradesporto. II - Justificativa das ausências. A Secretária Executiva justificou a ausência 42 

dos Conselheiros: Maria Luiza do Vale, Geraldo Pereira da Silva Filho, Carlos César Soares, 43 

Paulo Henrique Azevêdo, Sandro Eric da Silva Melo Monteiro, Cristina Queiroz Mazzini 44 

Calegaro e do Colaborador César Lima. III - Leitura e Aprovação das Atas da 9ª Reunião 45 
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Ordinária e da continuação da 2ª Reunião Extraordinária do CONEF/DF. A Secretária 46 

Executiva afirmou que não recebeu por e-mail solicitação de alteração e nenhum presente 47 

sugeriu modificações, assim as Atas foram consideradas lidas e aprovadas na íntegra e por 48 

unanimidade. VIII – Informes: a) Visita Câmara Legislativa e sugestão de data de 49 

Audiência Pública. A visita ao Presidente da Câmara Legislativa - Deputado Wasny - teve 50 

a participação do Presidente do CONEF-DF, dos Conselheiros: Célio, Carmem e José 51 

Antônio, do Colaborador Ademar e da Secretária Executiva. Na visita falou-se sobre o 52 

CONEF, sua importância e papel na construção da Política do Esporte do Distrito Federal e 53 

solicitou-se a marcação de uma audiência pública para apresentação do CONEF-DF aos 54 

parlamentares. A proposta da SESP para a data da audiência é para o ano de 2014. O 55 

Conselheiro José Antônio sugeriu que a audiência fosse realizada no último dia de trabalho 56 

dos parlamentares – 19 de dezembro devido a presença de todos os parlamentares e 57 

imprensa. O Conselheiro Ulisses informou que a Plenária de Audiência Pública não é a 58 

mesma da Plenária de trabalhos. Assim, os parlamentares não irão se deslocar, pois 59 

estarão envolvidas com as votações de final do ano.  A sugestão é de que seja para o ano 60 

que vem para se mobilizar os segmentos e não se perder a oportunidade. Após as 61 

discussões foi acordado que a marcação da audiência seria item de pauta da reunião de 62 

fevereiro de 2014 e a data seria entre fevereiro e março. O Conselheiro José Antônio 63 

relembrou que na visita foi solicitado que se fizesse uma ligação direta entre as Leis 64 

tramitando na Câmara e o CONEF. Contudo a Secretária Executiva informou que ninguém 65 

foi designado para fazer esta atividade. A Conselheira Carmem comentou que ainda é 66 

importante a visita com o representante da Frente Parlamentar do Esporte e que deve ser 67 

no ano de 2013. O Conselheiro José Antônio enfatizou o fato dizendo que nesta visita se 68 

pode formalizar a ligação do CONEF com a Câmara Legislativa no que se refere às 69 

Legislações Esportivas. O Conselheiro Ulisses sugeriu que se definisse quem seriam os 70 

Conselheiros que fariam este acompanhamento legislativo, pois não é prudente deixar solto, 71 

na prática vai levar a não realização da ação. A Secretária Executiva questionou se esta já 72 

não seria uma atribuição do GT de Legislação e Normas. Neste momento o Conselheiro 73 

Éber chegou e passou a conduzir a reunião. O Conselheiro José Antônio sugeriu o nome do 74 

Colaborador Ademar para ser a pessoa responsável pelo acompanhamento legislativo. Após 75 

os debates decidiu-se que o GT de Legislação e Normas com o apoio do Conselheiro 76 

Ulisses serão os responsáveis pelo acompanhamento legislativo. b) Andamento do 77 

Processo do Regimento Interno. A Secretária Executiva apresentou cópia do Relatório de 78 

Acompanhamento do Processo informando que o mesmo está desde o dia 20 de agosto de 79 

2013 na Assessoria Especial da Casa Civil. O Conselheiro Éber se prontificou a verificar o 80 

andamento do processo junto a Casa Civil e solicitar celeridade na análise. Até o dia 13 de 81 

setembro informará à Secretária Executiva que remeterá o encaminhamento aos demais 82 

Conselheiros. O Conselheiro André Ricardo se prontificou também a colaborar na solicitação 83 

de celeridade do processo. c) Andamento Crachá – solicitação de fotos. Na última 84 

reunião foi votado o modelo e as informações a serem incluídas no crachá. A Secretária 85 

Executiva informou que o modelo foi feito e entregue no dia 26 de agosto à Diretora de 86 

Gestão de Pessoas, Neide, que informou que a empresa está analisando a possibilidade de 87 

fazer as alterações propostas. O Conselheiro Éber se responsabilizou para acompanhar 88 

junto a servidora Neide o andamento do crachá. A Secretária Executiva irá cobrar até o dia 89 

13 de setembro as fotos dos Conselheiros inadimplentes. d) Atualização aba CONEF-DF – 90 
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mini curriculum vitae – solicitação Conselheiros e Colaboradores. Poucos Conselheiros 91 

e Colaboradores entregaram o mini curriculum vitae e foi dado o prazo até o dia 13 de 92 

setembro para o encaminhamento do mesmo. O Conselheiro José Antônio trouxe mais uma 93 

vez a necessidade do uso da logo marca. Relembrou que já houve uma escolha no final de 94 

2012 e está se aguardando a autorização da Secretaria de Publicidade até esta data. O 95 

Conselheiro Éber ficou de cobrar na Secretaria de Publicidade o andamento da logo do 96 

CONEF-DF. Por volta das onze horas chegaram o Presidente do CONEF, Julio Cesar 97 

Ribeiro, e o Conselheiro Célio René e imediatamente foi interrompida a reunião e em 98 

seguida deu-se posse aos novos Conselheiros. IV – Posse dos Conselheiros da 99 

Secretaria de Estado da Criança e do representante dos Atletas do Distrito Federal. 100 

Foram empossados três novos Conselheiros: André Ricardo e Jandir - Representantes da 101 

Secretária de Estado da Criança e Antônio Abdias - Representante dos Atletas do Distrito 102 

Federal. O Conselheiro José Antônio sugeriu que a Secretária Executiva fizesse um resumo 103 

do que aconteceu na reunião até então. Fato que foi feito e onde surgiram novas 104 

deliberações sobre os assuntos já tratados. O Presidente tomou para si a cobrança do 105 

andamento do processo do Regimento Interno do CONEF junto à Casa Civil. O Presidente 106 

comentou que a Secretaria de Publicidade está passando por outra mudança de pessoal e 107 

autorizou que se utilizasse a logo já escolhida em Reunião Plenária. O Conselheiro José 108 

Antônio relembrou ao Presidente do andamento do Projeto da Lei de Incentivo ao Esporte e 109 

do agendamento da visita ao Deputado Evandro Garla a ser realizada pelo Presidente e 110 

pelos Conselheiros Célio René, Carmem e José Antônio. O Presidente tentou marcar a 111 

visita, mas não obteve sucesso. O Conselheiro Ulisses retomou a importância de se 112 

observar o andamento do processo do Projeto de Lei da Bolsa Atleta Paralímpica. O 113 

Conselheiro José Antônio trouxe à discussão o Projeto de Lei da Bolsa Atleta Convencional 114 

e o Conselheiro Célio René informou que a SESP criou um Grupo de Trabalho coordenado 115 

pela servidora Rebeca Gusmão que está trabalhando na revisão desta Lei. O Conselheiro 116 

José Antônio comentou que é preciso trazer o assunto ao CONEF para estudar se as 117 

mudanças atendem à comunidade esportiva. O Conselheiro Célio concordou e informou que 118 

a SESP irá apresentar esta proposta ao CONEF que poderá estudá-la e passar as suas 119 

contribuições. O Conselheiro José Antônio relembrando que o CONEF precisa ser ouvido 120 

previamente sugeriu que também fosse disponibilizada a Lei da Bolsa Atleta Paralímpica. O 121 

Conselheiro Célio ponderou que na época da elaboração da Lei o CONEF estava sendo 122 

estruturado, mas a Secretaria de Esporte chamou o representante das Pessoas com 123 

Deficiência para contribuir na construção do documento. Assim, a participação do CONEF 124 

seria estudá-la e emitir um parecer de Apoio à Secretaria de Esporte pela iniciativa da 125 

elaboração da Lei. Ele sugeriu que se encaminhasse a Lei por e-mail para agilizar este 126 

estudo e que na próxima reunião fosse feita a votação do apoio ou não à Lei da Bolsa Atleta 127 

Paralímpica. O Conselheiro José Antônio solicitou que a Lei da Bolsa Atleta Convencional 128 

seja encaminhada ao Grupo de Trabalho de Legislação e Normas para que o GT traga o 129 

parecer até a próxima Reunião Plenária. O Conselheiro Célio informou que a Secretaria de 130 

Esporte disponibilizará a Minuta na semana seguinte para que a Secretaria Executiva possa 131 

encaminhá-la ao GT. e) Outros: Ainda existem dois informes para serem apresentados. Um 132 

da Secretária Executiva referente às suas férias que ocorrerão do período de 14 de outubro 133 

a 01 de novembro de 2013 e o outro do Conselheiro Ulisses. Ele relembrou da Conferência 134 

das Pessoas com Deficiência que ocorrerá nos dias 30 de setembro a 02 de outubro na 135 
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Universidade Católica de Brasília e que a Secretária Executiva já passou o informativo para 136 

os Conselheiros. O Objetivo da Conferência é normatizar o atendimento das Pessoas com 137 

Deficiências e a permanência ou não do Atestado Médico para este atendimento. O outro foi 138 

relativo ao Compete Brasília para as Pessoas com Deficiência participarem do Circuito de 139 

Loteria da Caixa Econômica no período de 13 a 15 de setembro em Porto Alegre e a não 140 

concessão das passagens conforme o cronograma entregue. O Conselheiro Célio 141 

esclareceu que uma situação é o saldo financeiro do contrato da empresa vencedora da 142 

licitação de passagens e a outra é o orçamento da Secretaria de Estado de Esporte para 143 

determinado Programa de Trabalho. Na realidade houve o fim do contrato com a empresa e 144 

a SESP não pode cumprir com o cronograma prévio na sua integralidade, sendo esta 145 

realidade não restrita a este segmento. Após intervenções o Conselheiro Ulisses solicitou 146 

que a SESP viabilizasse a concessão das passagens ao paradesporto e o Conselheiro Célio 147 

se comprometeu a apurar e solucionar a questão. O Conselheiro Célio também comunicou 148 

que o Secretario de Esporte está estudando a possibilidade do Compete Brasília se tornar 149 

uma Lei e sugeriu que em outro momento específico fosse criado fórum para discussão 150 

mais aprofundada deste Programa. V – Apresentação e Discussão do estudo do GT 151 

relativo ao Edital do Fundo de Apoio ao Esporte.  A Secretária Executiva informou que o 152 

GT não concluiu o documento e que será necessária a marcação de uma reunião 153 

extraordinária para que o colegiado aprecie o documento o documento. Ela também 154 

transmitiu as orientações da Assessora Jurídico Legislativa da Secretaria de Esporte, 155 

Renata Alkmim, repassadas pela Procuradora: é preciso ter cuidado na elaboração do Edital 156 

em dois itens – objetivo e critérios. O GT terá uma reunião na sexta-feira, dia 13 de 157 

setembro, e assim que concluir o documento informará ao Presidente que então convocará 158 

Reunião Extraordinária. Pelo andamento da hora foi sugerido pela Secretária Executiva que 159 

o item VII – Apresentação do andamento das ações dos GTs seja retirado de pauta e 160 

tratado na reunião seguinte. Fato que todos concordaram. VI – Composição do CONFAE e 161 

não convocação dos representantes do segmento esportivo universitário e dos 162 

atletas na posse realizada no dia 28 de agosto de 2013. O Conselheiro Célio esclareceu 163 

que na Secretaria de Esporte existem dois Conselhos, um que cuida do Fundo e o outro que 164 

ora está reunido. De posse das Leis dos dois Conselhos leu o artigo referente à composição 165 

do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte – CONFAE onde está 166 

expresso o cargo de Presidente para os representantes das Federações e das Pessoas com 167 

Deficiência enquanto que para as representações dos Atletas e do Segmento Universitário 168 

não há nada específico. Comentou também ter dúvidas quanto à legitimidade deste 169 

Conselho legislar em causas do outro Conselho. O Conselheiro José Antônio relembrou que 170 

o CONEF é ouvido sempre assim trazer o assunto para este colegiado é somente adiantar o 171 

processo. O Conselheira Valeska comentou sobre dois pontos importantes: 1) as 172 

representações das Federações e das Pessoas com Deficiências podem vir de quaisquer 173 

entidades e não de uma específica, como foi feito aqui; 2) se foi usado um critério de 174 

entendimento para a posse no CONEF porque utilizar outro para o CONFAE? Na medida 175 

em que a Federação Universitária é o único segmento filiado à Confederação Brasileira de 176 

Desporto Universitário - CBDU que é a única entidade oficial do Desporto Universitário 177 

porque não considera-la representante do segmento universitário? O Conselheiro Célio 178 

releu a Lei da composição do CONFAE e ela é clara, pois determina que o Presidente de 179 

uma determinada instituição seja o Conselheiro e para o segmento universitário não há uma 180 
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entidade específica é só uma representação. O Conselheiro Ulisses disse que a instituição 181 

Paraesporte foi criada para isto. O Conselheiro Célio relembrou que no ano anterior foi feito 182 

um Chamamento Público para o representante dos Atletas, pois ainda não havia a 183 

Associação dos Atletas do Distrito Federal e que agora há um impasse na Presidência da 184 

Federação Universitária. A Conselheira Valeska ponderou que há incoerência nos critérios 185 

para a posse nos dois Conselhos, visto que a entidade que representa ser a única instituição 186 

oficial do segmento universitário. O Conselheiro Ulisses argumentou que a partir do 187 

momento em que há estabelecimentos da sociedade civil organizada vinculados a 188 

determinado segmento que tanto o CONEF quanto o CONFAE não deveriam criar nenhum 189 

critério ou nenhuma norma para a representação dos mesmos. Caso haja alguma instituição 190 

que se sinta prejudicada com a indicação que a reivindique formalmente e aí sim se teria um 191 

posicionamento oficial dos Conselhos. O Conselheiro Ulisses trouxe para discussão outro 192 

ponto crucial que se refere àconfusão de ação dos dois Conselhos. Foi criado um GT do 193 

CONEF para elaborar um documento do CONFAE. Este procedimento está equivocado, 194 

visto que a função do CONEF é se pronunciar sobre determinada matéria e não elaborar o 195 

instrumento. O Conselheiro José Antônio relembrou o Chamamento Público que ainda está 196 

válido e assim ela está legítima para representar o CONFAE deste então. Contudo, como já 197 

teve outra posse esta situação pode não ser mais legal. Assim, concorda com o Conselheiro 198 

Ulisses de se fazer um Chamamento Público simples para a representação dos Atletas. 199 

Caso apareça mais de uma entidade se decidirá qual delas será representante do 200 

segmento. Emitiu sua opinião sobre o caso do segmento universitário concordando com a 201 

Conselheira Valeska que sua entidade é legalmente a única representante oficial. O 202 

Conselheiro Célio relembrou que a Legislação dos dois Conselhos foi feita por todos e que 203 

se teve alguma lacuna a responsabilidade é de todos. A Secretária Executiva solicitou 204 

melhor entendimento sobre a nomenclatura utilizada na composição dos dois Conselhos: 205 

para o CONEF não se fala de representantes vinculados a entidades, isto só aconteceu para 206 

o CONFAE. Ela questionou como responder a terceiros sobre o assunto. O Conselheiro 207 

Célio explicou que a Lei do CONEF é anterior a do CONFAE e deste modo, pode-se dizer 208 

que houve uma evolução nos dispositivos legais, pois já trouxeram as instituições 209 

específicas para determinado segmento. Para finalizar o assunto, foi decidido que CONEF 210 

recomendará ao CONFAE realizar um Chamamento Público para a sociedade civil 211 

organizada da área do esporte apresentar seus representantes para dois segmentos: Atletas 212 

e Universitário. Este Chamamento não disporá de nenhum critério. IX - Encerramento. 213 

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 214 

encerrada a reunião às doze horas e quinze minutos, na qual eu, Déborah Prado, na 215 

qualidade de Secretária Executiva do CONEF/DF, lavrei a presente ata, lida e achada 216 

conforme, segue assinada pelo Presidente do CONEF-DF e por mim. Vale informar que esta 217 

Ata não será assinada pelo Conselheiro Éber Gabriel Perea, substituto do Presidente, pois o 218 

mesmo foi exonerado conforme Decreto de 19 de setembro de 2013, publicado no Diário 219 

Oficial do Distrito Federal nº 196, de 20 de setembro de 2013, data anterior à aprovação 220 

desta Ata, dia 09 de outubro de 2013.  221 

 222 
 223 
            JULIO CESAR RIBEIRO                                            DÉBORAH IGREJA DO PRADO 224 
             Presidente – CONEF/DF                                        Secretária Executiva – CONEF/DF 225 
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