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Ao vigésimo nono dia do mês de janeiro de dois mil e quatorze, às dez horas e dez minutos, 4 

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

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

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

presença dos seguintes Conselheiros: Célio René Trindade Vieira (Representante de 8 

Notório Saber Esportivo), Paulo Antônio da Silva (Secretaria de Estado de Esporte), Carlos 9 

César Soares (Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento), José Antônio Soares 10 

Silva (Federação Esportiva do Distrito Federal), Emanuela Marques Ferreira do Carmo 11 

(Segmento Esportivo Universitário), Carlos Alberto Gomes (Segmento Esportivo 12 

Universitário), Carmem de Oliveira (Atletas do Distrito Federal), Valéria Schmidt (Esporte 13 

para Pessoas com Deficiência), Cristina Queiroz Mazzini Calegaro (Conselho Regional de 14 

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

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

Em virtude das férias do Secretário de Estado de Esporte, Julio Cesar Ribeiro, o Secretário 17 

Adjunto de Esporte, Célio René Trindade Vieira, está em exercício como Secretário e 18 

consequentemente como Presidente do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer – 19 

CONEF-DF. Assim, presidiu a Reunião Plenária nesta condição que teve início com uma 20 

saudação a todos os presentes e conferência do quórum para a abertura da Reunião. 21 

Estavam presentes seis Conselheiros Titulares. Em seguida, o Presidente leu a pauta e 22 

solicitou sua aprovação. I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências; III – Posse 23 

de Conselheiros - representantes do Esporte para Pessoas com Deficiência e do Segmento 24 

Esportivo Universitário; IV - Leitura e Aprovação da Ata da 13ª Reunião Ordinária do 25 

CONEF/DF; V – Apresentação das Reuniões dos GTs para a organização das ações para o 26 

ano de 2014; VI – Informe: 1) Publicação do Regimento Interno: a) Definição dos membros 27 

das Comissões; b) Organização das datas/horários das Reuniões das Comissões; c) Estudo 28 

do Regimento – funcionamento do CONEF; d) Procedimentos para a Eleição do Vice-29 

Presidente; e) outras ações necessárias após publicação; 2) Outros; VII - Encerramento. I - 30 

Aprovação da Pauta.  A pauta foi lida e aprovada por unanimidade. II - Justificativa das 31 

ausências. A Secretária Executiva informou que o Conselheiro André Ricardo Oliveira de 32 

Souza assumiu cargo no DETRAN e não representará mais a Secretaria da Criança junto ao 33 

Conselho e justificou a ausência dos (das) Conselheiros (as): Jandir Alves Teixeira 34 

(Secretaria de Estado da Criança), José Valentim Martins Melo (Secretaria de Estado de 35 

Planejamento e Orçamento), Paulo Henrique Azevêdo (Representante de Notório Saber 36 

Esportivo), Sandro Eric da Silva Melo Monteiro (Administração Regional), Letisson 37 

Samarone Pereira (Esporte para Pessoas com Deficiência), bem como, do Colaborador 38 

Ricardo Vidal (Fórum Permanente do Esporte). Foi acordado que desta reunião em diante 39 

serão contadas as faltas, por meio de uma planilha, para cumprir as determinações do 40 

Regimento Interno. III – Posse de Conselheiros - representantes do Esporte para 41 

Pessoas com Deficiência e do Segmento Esportivo Universitário. Em virtude da 42 

ausência justificada do representante do Esporte para Pessoas com Deficiência, Letisson 43 

Samarone Pereira, o mesmo não tomou posse, sendo este Ato adiado para a próxima 44 

Reunião Plenária. Tomaram posse os representantes do Segmento Esportivo Universitário: 45 
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Emanuela Marques Ferreira do Carmo e Carlos Alberto Gomes. Após a posse dos 46 

Conselheiros o Presidente fez um breve relato histórico da construção do CONEF-DF e da 47 

importância do segmento universitário principalmente por Brasília sediar a Universíade 48 

2019. Em seguida, fez-se uma rápida apresentação de todos os presentes. IV – Leitura e 49 

Aprovação da Ata da 13ª Reunião Ordinária do CONEF-DF. O Presidente perguntou se 50 

alguma alteração foi encaminhada pelos Conselheiros à Secretária Executiva após o 51 

recebimento da Ata por e-mail. Por não haver sugestão de ajustes a Ata foi considerada lida 52 

e aprovada na íntegra e por unanimidade. V – Apresentação das Reuniões dos GTs para 53 

a organização das ações para o ano de 2014.  A Secretária Executiva informou que as 54 

reuniões dos GTs de Legislação e Normas, Orçamento e Finanças e Programas e Projetos 55 

não aconteceram em função de se terem a presença de um único membro. Enfatizou a 56 

importância da participação e da justificativa das ausências. Esclareceu que a síntese das 57 

discussões constará como Anexo desta Ata. GT de Política do Esporte - se reuniu e 58 

priorizou as seguintes ações: 1) elaborar Programa de Apoio ao Esporte com o apoio da 59 

participação de outros GTs e colaboradores; 2) convidar outros Conselhos para conhecer 60 

funcionamento e estrutura; 3) criar a carreira de Bacharel em Educação Física dentre da 61 

Secretaria de Estado de Esporte; Esta está sob a responsabilidade da Conselheira Cristina, 62 

por meio do CREF7, para entrar em contato com o Secretário de Administração Pública, 63 

Vilmar Lacerda; 4) viabilizar encontro entre Conselhos: encontro com os Fóruns ser 64 

antecipado para o 1º semestre e não para o 2º como havia sido proposto em dezembro de 65 

2013. O Presidente informou que ainda não ocorreu o Fórum entre Secretários. Sabe-se que 66 

haverá a saída de alguns Secretários em virtude das eleições e será preciso aguardar a 67 

reunião para se fazer a sugestão; 5) levantar ações do orçamento: o Presidente oficiar aos 68 

órgãos do Governo do Distrito Federal; 6) pesquisa CODEPLAN – dar continuidade aos 69 

trabalhos já realizados. GT Legislação e Normas – O coordenador deu boas vindas ao novo 70 

membro, Conselheiro Carlos Alberto. Leu os14 itens levantados como prioridade. Informou 71 

que oito já foram concluídos e trabalhariam com os demais: 1) Acompanhar o Censo do 72 

Esporte; 2) Acompanhar processo da Lei de Incentivo ao Esporte; 3) Elaborar Projeto de Lei 73 

da Bolsa Atleta Convencional contemplando maior número de bolsas e modalidades; 4) 74 

transformar o Programa Compete Brasília em Lei 5) elaborar apresentação gráfica do 75 

Regimento Interno do CONEF e explanar seus principais pontos aos Conselheiros; 6) 76 

apresentar CONEF às Secretárias e Administrações Regionais; 7) agendar audiência 77 

pública na Câmara Legislativa – pendência ano 2013; 8) participar da elaboração do Projeto 78 

de Lei do Sistema de Participação Social – espaço criado para a sociedade civil contribuir na 79 

construção do documento; 9) encaminhar proposta de Projeto de Lei para formar equipe 80 

multidisciplinar para atender o esporte de alto rendimento no Distrito Federal. GT Orçamento 81 

e Finanças – foi iniciado um levantamento pela SEPLAN e pela Coordenaria das Cidades 82 

que teve alguns entraves para sua conclusão, dentre eles a dificuldade de coletar dados 83 

sobre o orçamento. O GT aguardava a publicação do Regimento Interno do CONEF para a 84 

oficialização dos pedidos e a continuidade de suas atividades. O Conselheiro César disse 85 

que tentaria levantar o orçamento de 2013 junto à SEPLAN para o mês de fevereiro. GT 86 

Programas e Projetos – não se reuniu para definir as prioridades, mas ressalta que ainda 87 

não teve acesso ao kit das informações dos Programas e Projetos da SESP. O Conselheiro 88 

José Antônio ressaltou a importância da elaboração do Programa de Apoio ao Esporte e 89 

enfatizou que a participação de todos é fundamental para a construção do mesmo. O 90 
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Presidente aproveitou o comentário do Conselheiro e disse ter o entendimento de que se 91 

não tiver uma clareza do que se quer como Política Pública do Esporte no Distrito Federal, 92 

dificilmente serão conquistados os objetivos traçados. Salientou que é preciso saber quanto 93 

recurso se tem, mas tal informação não é tudo. É preciso ter um Plano de Esporte bem 94 

estabelecido, há todo um rito a ser seguido e é preciso ter conhecimento deste processo. O 95 

Conselheiro José Antônio comentou que a sanção do Edital para utilização dos recursos do 96 

Fundo de Apoio ao Esporte está passando por isto. Explicou que hoje se tem em torno de 97 

oito milhões no Fundo e não se tem como gastá-lo, pois falta este Plano. O Presidente 98 

retomou a palavra afirmando que as Comissões ficarão presas em seus trabalhos visto 99 

precisarem de um norteador para executar suas ações, neste caso o PAE. Recordou que na 100 

última reunião Plenária salientou que foi importante o que o Conselho fez, mas que é 101 

preciso ir além de apontar dificuldades. Pode-se considerar este como o primeiro passo, 102 

mas é preciso evoluir. Ele acredita que este ano o Conselho precisa ter posição mais 103 

propositiva para solucionar as questões e não só levantar problemas. Comentou que os GTs 104 

trouxeram questões importantíssimas, mas enfatizou que é preciso estabelecer prazos para 105 

a concretização das mesmas. Finalizou sua fala ressaltando que a elaboração do PAE 106 

deveria ser a prioridade do Conselho. O Conselheiro José Antônio reiterou que a pesquisa 107 

da CODEPLAN ou o encaminhamento dos quesitos aos órgãos específicos será de 108 

fundamental importância para a elaboração do PAE. O Presidente ponderou que o trabalho 109 

realizado anteriormente sobre as perguntas para a CODEPLAN poderia ser concluído e 110 

encaminhado à SESP para a continuidade do processo. O Conselheiro José Antônio 111 

solicitou que tal tarefa ficasse sob a responsabilidade da Comissão de Legislação e Normas. 112 

A Conselheira Carmem argumentou que as perguntas virão numa sequencia lógica e que 113 

seria importante primeiro conhecer o PAE para depois ter as perguntas específicas. Ela 114 

também esclareceu que o PAE definirá onde se gastará o recurso do FAE. A Secretária 115 

Executiva informou que irá à SEPLAN no dia 30 de janeiro para concluir tarefa relativa à 116 

necessidade ou não de alteração do Plano Pluri Anual – PPA da Secretaria de Estado de 117 

Esporte para a inclusão do PAE. O conselheiro Carlos Alberto sugeriu que se construísse 118 

um Planejamento Estratégico na medida em que é importante se ter também uma visão de 119 

futuro. O Conselheiro José Antônio retomou o assunto da pesquisa e enfatizou que é 120 

importante não só as respostas institucionais da Secretaria de Estado de Esporte para a 121 

construção do PAE e sim das outras Secretárias e Órgãos, onde a participação da 122 

população poderia de fato ficar para outro momento. O Presidente reiterou que é preciso ter 123 

dados para se elaborar o Programa de Apoio ao Esporte, mas enfatizou que a situação do 124 

esporte no Distrito Federal é tão caótica que talvez o levantamento dos dados possa ser a 125 

prioridade de uma ação para a construção da Política Pública. Esclareceu que a Secretaria 126 

de Estado de Esporte pode solicitar os dados às outras Secretarias e Administrações 127 

Públicas, mas afirmou que não será uma tarefa fácil. Comentou que a empresa privada - 128 

Atletas pelo Brasil – de renomados atletas como Bernardinho, Raí, Ana Moser fez um 129 

convênio com o Ministério do Esporte para levantar nas cidades sede da Copa do Mundo de 130 

2014 dados do esporte e poder verificar e acompanhar qual foi o legado deixado para a 131 

comunidade deste mega evento. Informou que este trabalho está em andamento e sob a 132 

responsabilidade da Casa Civil e acredita que estas informações serão úteis ao Conselho. 133 

Declarou que será preciso trabalhar com algumas ações simultaneamente, pois estes dados 134 

não virão prontamente. Disse também que será possível que no processo de elaboração do 135 
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PAE chegue-se a conclusão de que o próprio PAE seja realizar o levantamento dos dados 136 

do Esporte no Distrito Federal, pois ao não se ter os dados fará parte da Política levantá-los. 137 

Deixou claro o que não se pode fazer: não fazer nada esperando os dados chegaram; é 138 

preciso elaborar esta Política.  O Presidente sugeriu como encaminhamento desta reunião, 139 

após a definição dos membros das Comissões, que a Comissão de Política elaborasse o 140 

PAE e a de Legislação levantasse e organizasse os dados de pesquisa. Enfatizou, mais 141 

uma vez, que este trabalho precisa ser concluído, mesmo que ao final se tenha que não se 142 

conseguiu levantar os dados e, então, fará parte da Política levantá-los. O Conselheiro José 143 

Antônio reiterou o pedido das Carteirinhas de Identificação dos Conselheiros e disse que o 144 

CONEF precisa mostrar “quem somos”, o Conselheiro César completou dizendo “para que 145 

somos”. O Conselheiro Cesar perguntou se o conhecimento e disponibilização dos dados 146 

não seria obrigação da Secretaria de Estado de Esporte. A Conselheira Cristina pediu a 147 

palavra e disse que iria completar os comentários dos dois Conselheiros – comentou que 148 

realmente é preciso se apresentar, divulgar o Conselho, mas todos os presentes tem uma 149 

série de atribuições extras; assim sugeriu que se fizesse simultaneamente o pedido escrito e 150 

a apresentação quando houvesse uma demanda. Disse também que é preciso começar 151 

com o que se tem, que é preciso fazer, nem que seja um pouco e na medida em que 152 

surgirem demandas se dará retorno delas. O Presidente disse que realmente caberia à 153 

Secretaria de Esporte ter os dados, mas isto não é fácil. O Conselheiro José Antônio sugeriu 154 

que se elaborasse um questionário e o encaminhasse para as Administrações. A Secretária 155 

Executiva relembrou do questionário da empresa Atletas pelo Brasil e que há perguntas 156 

minuciosas e com o apoio da Casa Civil seria mais fácil se obter as respostas; além disto, o 157 

que não fosse respondido aí sim seria dirigido aos demais órgãos. O Presidente concordou 158 

e solicitou à mesma que buscasse informações sobre o andamento do questionário e após 159 

este levantamento se cotejasse com as perguntas já elaboradas pelos Conselheiros. O 160 

Presidente ponderou que as ações do GT de Legislação e Normas caminharam bem. 161 

Sugeriu que houvesse um monitoramento da Lei de Incentivo ao Esporte para aprovação 162 

ainda este ano, além de finalizar os Projetos de Lei da Bolsa Atleta Convencional e do 163 

Programa Compete Brasília. Que se focasse nestas três ações e se definisse prazo para as 164 

mesmas e depois se pensasse na apresentação de uma nova Lei, como a da 165 

multidisciplinaridade. Concordou da necessidade de concluir pendência da visita à Câmara 166 

Legislativa que seria a agenda de uma audiência pública do esporte e nela se apresentar o 167 

CONEF. VI – Informe: 1) Publicação do Regimento Interno: O Presidente disse que todos 168 

estão cientes da publicação, que é importante a leitura por todos os Conselheiros, mesmo 169 

que se apresente formalmente o Regimento; a) Definição dos membros das Comissões: 170 

A Secretária Executiva lembrou alguns tópicos discutidos na época da elaboração do 171 

Regimento: a) pelo Conselho ser pequeno, os membros Titulares e Suplentes teriam voz e 172 

voto nas Comissões; b) a composição das Comissões é do mínimo três membros e máximo 173 

de cinco devendo ser paritária entre governo e sociedade civil; c) cada comissão fará relato 174 

das suas atividades e terá espaço na plenária para apresentar e manter o colegiado 175 

informado de suas ações e para isto precisará ter reuniões mensais que poderiam ser 176 

agendadas anualmente para todos se organizarem com antecedência; d) cada Comissão 177 

terá um coordenador e um relator. Após discussões ficaram as Comissões compostas da 178 

seguinte forma: 1) Comissão de Legislação e Normas - CLN: coordenador: José Antônio, 179 

relator: Paulo Henrique, Membros; Carlos Alberto e Célio; 2) Comissão de Orçamento e 180 
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Finanças - COF: coordenador Sandro, Relatores: César e Valentim, Membros: Deyse e 181 

Emanuela; 3) Comissão de Política do Esporte - CPE: Coordenador: Paulo, Relatora: 182 

Carmem, Membros: Antônio, Célio, Cristina, Jandir, José Antônio e Valéria; 4) Comissão de 183 

Programas e Projetos - CPP; Coordenador; Alex, Relatora: Valéria, Membros: Antônio, 184 

Geraldo e Geusa. A Conselheira Carmem solicitou que sejam incluídos Wilson e Adriano 185 

como colaboradores nas Comissões e disponibilizará e-mail para a Secretária Executiva 186 

poder inclui-los na lista. Após as discussões ficou acordado que as Comissões se reuniram 187 

antes da próxima Reunião Plenária e trariam duas prioridades de ação para cada Comissão. 188 

b) Organização das datas/horários das Reuniões das Comissões. Após as discussões 189 

foi agendada reunião para as Comissões e que nesta reunião se definisse dia e horário para 190 

elaboração de calendário anual. CLN – 11 de fevereiro – 10h; COF – 07 de fevereiro – 191 

14h30; CPE – 11 de fevereiro – 14h30; CPP: 12 de fevereiro – 10h. c) Estudo do 192 

Regimento – funcionamento do CONEF. O Presidente sugeriu que cada Conselheiro 193 

lesse o Regimento e que se houvesse necessidade se faria a apresentação. d) 194 

Procedimentos para a Eleição do Vice-Presidente. Após as discussões e de acordo com 195 

o Regimento todos os Conselheiros Titulares votam na eleição do Vice Presidente, é preciso 196 

ter quórum qualificado, sete Conselheiros, para iniciar a votação, o voto será aberto, todos 197 

os Conselheiros da sociedade civil podem ser candidatos. e) outras ações necessárias 198 

após publicação. Nada a declarar. 2) Outros.  Nada a declarar. VII - Encerramento. Nada 199 

mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 200 

encerrada a reunião às doze horas e vinte e quinze minutos, na qual eu, Déborah Igreja do 201 

Prado, na qualidade de Secretária Executiva do CONEF/DF, lavrei a presente ata, lida e 202 

achada conforme, segue assinada pelo Presidente em Exercício do CONEF-DF e por mim.  203 

 204 
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