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Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e quatorze, às dez horas e cinquenta 4 

minutos, no Auditório do Edifício Nazir I, localizado na SEPN 509, Bloco A, Cobertura, Asa 5 

Norte, Brasília/DF, foi realizada a Décima Oitava Reunião Ordinária do Conselho de 6 

Educação Física, Desporto e Lazer – CONEF/DF, com a presença dos seguintes 7 

Conselheiros: Célio René Trindade Vieira (Presidente do CONEF), Carlos César Soares 8 

(Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento), Deyse Maria da Silva Nascimento 9 

(Administração Regional), José Antônio Soares Silva (Federação Esportiva do Distrito 10 

Federal), Cristina Queiroz Mazzini Calegaro (Conselho Regional de Educação Física do 11 

Distrito Federal), Alex Charles Rocha (Conselho Regional de Educação Física do Distrito 12 

Federal) e Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do CONEF/DF. Também 13 

estiveram presentes os seguintes convidados: José Luiz Marques Barreto (Conselheiro 14 

Titular do CONFAE representante da Secretaria de Estado da Fazenda), Elizabeth Ribeiro 15 

(Subsecretária de Esporte e Lazer- SUEL) e Rossana Benck (servidora da SUEL). Foi 16 

conferido o quórum para abertura da Reunião e havia cinco Conselheiros Titulares 17 

presentes, número suficiente para a abertura da Reunião. O Presidente explicou que a 18 

pauta desta reunião foi elaborada para que os dois Conselhos participassem 19 

simultaneamente da mesma reunião, recebessem as informações da SESP sobre a 20 

utilização dos recursos do Fundo de Apoio ao Esporte - FAE e pudessem fazer os devidos 21 

encaminhamentos na maior brevidade possível. Contudo, informou que a reunião do 22 

CONFAE foi cancelada por falta de quórum para abertura, pois seriam necessários quatro 23 

membros e até aquele horário só estavam presentes três membros, ele próprio, José Luiz 24 

Marques Barreto (Secretaria de Estado da Fazenda) e José Antônio Soares Silva 25 

(Federação Esportiva do Distrito Federal). Solicitou que constasse em Ata que as ausências 26 

injustificadas foram dos membros da sociedade civil (Atletas, Pessoas com Deficiência e 27 

Universitário), pois os representantes do Governo estavam lá e os ausentes, Educação e 28 

Planejamento, ainda não haviam tomado posse. Enfatizou que as ausências levariam a uma 29 

morosidade das decisões, necessidade de marcar reunião extraordinária do CONFAE e 30 

nova apresentação pelos servidores da SESP da proposta de utilização dos recursos do 31 

FAE. O Presidente leu a pauta e solicitou sua aprovação: I - Aprovação da Pauta; II - 32 

Justificativa das ausências; III - Leitura e Aprovação da Ata da 17ª Reunião Ordinária do 33 

CONEF/DF e da 1ª Reunião Conjunta dos Conselhos: CONEF-DF e CONFAE (5’); IV - 34 

Posse do Conselheiro representante da Secretaria de Estado da Criança (5’); V - Utilização 35 

dos recursos do Fundo de Apoio ao Esporte - FAE; VI – Encerramento. I - Aprovação da 36 

Pauta. O Presidente informou que os itens III e IV ficaram prejudicados; o primeiro, em 37 

virtude da Secretária Executiva não ter tido tempo hábil de concluir a elaboração da Ata e o 38 

segundo pela ausência do futuro Conselheiro. A retirada de pauta dos dois itens foi acatada 39 

e deste modo a mesma foi considerada aprovada pelos presentes. II - Justificativa das 40 

ausências. A Secretaria Executiva justificou ausência do Conselheiro Paulo Henrique 41 

Azevêdo (Notório Saber Esportivo). III - Leitura e Aprovação da Ata da 17ª Reunião 42 

Ordinária do CONEF/DF e da 1ª Reunião Conjunta dos Conselhos: CONEF-DF e 43 

CONFAE (5’). Item retirado de Pauta.  IV - Posse do Conselheiro representante da 44 

Secretaria de Estado da Criança (5’). Item retirado de Pauta. V - Utilização dos recursos 45 
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do Fundo de Apoio ao Esporte – FAE. O Presidente explicou que na reunião conjunta 46 

entre os dois Conselhos, realizada na semana anterior, havia ficado a pendência da SESP 47 

verificar como ela utilizaria os recursos do FAE em seus Programas e Projetos, em virtude 48 

das ações do Fundo só poderem ser utilizadas por meio de convênio. Atualmente os 49 

recursos do FAE giram em torno de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões) e podem ser 50 

aplicados em dois Programas: o de Apoio a Eventos e o de Apoio a Projetos. Deste modo, 51 

para que a SESP pudesse utilizar os recursos vindos do FAE em seus Programas e Projetos 52 

seria preciso que o FAE mudasse um código de seu orçamento, natureza da despesa, ação 53 

que na realidade é feita pela Secretaria de Planejamento. A Subsecretária da Subsecretaria 54 

de Esporte e Lazer - SUEL, Elizabeth Ribeiro, complementou a explicação e apresentou 55 

uma síntese das mudanças necessárias a serem feitas para que a SESP possa utilizar os 56 

recursos do FAE. Esta apresentação, cópia dos slides, constará como anexo desta Ata. O 57 

primeiro slide apresentou o valor do recurso a ser repassado pelo FAE, R$ 4.590.000,00 58 

(quatro milhões e quinhentos e noventa mil reais). O segundo trouxe as mudanças 59 

necessárias para se ajustar o Programa de Trabalho de Apoio a Eventos Esportivos que do 60 

valor total receberia R$ 2.220.000,00 (dois milhões e duzentos e vinte mil reais). Neste 61 

Programa foram inseridos como natureza de despesa o Apoio a Eventos e o Apoio com 62 

Arbitragem. O terceiro demonstrou a forma legal da transferência do recurso - Portaria 63 

Conjunta entre SESP e CONFAE. O quarto, as alterações do Programa de Trabalho de 64 

Apoio a Projetos Esportivos do DF que receberia do valor total R$ 2.390.000,00 (dois 65 

milhões e trezentos e noventa mil reais). A Subsecretária ainda explicou que para cumprir os 66 

ritos da SEPLAN foi preciso elaborar o Projeto de Desenvolvimento do Esporte que teve 67 

como subitens a aquisição de premiação, de passagem aérea, de passagem terrestre e de 68 

uniforme e informou que o Projeto foi elaborado pela servidora Rossana Benck. A 69 

Subsecretária informou também que já estão trabalhando nos Projetos de Alimentação e 70 

Hospedagem. No quadro apresentado, estão lado a lado de cada Programa os valores das 71 

Atas de Registro de Preços/Licitações da SESP e os valores pedidos ao FAE e observa-se 72 

que não são os mesmos, pois a SESP está preocupada em não pedir mais do que 73 

conseguirá de fato executar até o final do ano e deixar os recursos no Fundo que ficarão 74 

mais protegidos do que no orçamento da SESP. Tanto o Presidente quanto o Conselheiro 75 

do CONFAE, José Luiz Marques Barreto, disserem que esta proteção seria teórica e o 76 

Conselheiro do CONFAE explicou que no ano passado foi promulgada uma Lei permitindo o 77 

repatriamento para o Tesouro do recurso não utilizado pelo Fundo. Além disto, há outra 78 

discussão em andamento querendo acabar com os Fundos que são inoperantes e o FAE se 79 

enquadraria neste grupo, pois há três anos não consegue utilizar os seus recursos. O 80 

Conselheiro do CONFAE, José Luiz Marques Barreto, enfatizou que esta ação do Secretário 81 

é fundamental para demonstrar que o FAE é um Fundo atuante e que está cumprindo sua 82 

missão que é a de desenvolver o esporte no DF. A Conselheira Cristina questionou o que 83 

estaria faltando para que se pudessem utilizar os recursos do Fundo. O Presidente 84 

respondeu que depois destes ajustes realizados seria possível utilizá-lo e por isto a reunião 85 

deste dia para poder se aprovar todas as alterações propostas. Contudo, pela não 86 

realização da reunião do CONFAE será preciso marcar nova reunião para que ele delibere, 87 

pois o CONEF já estaria sendo ouvido como está previsto na Lei. A Conselheira Cristina 88 

questionou como se poderia utilizar todo o recurso. O Presidente disse que a SESP só pediu 89 

R$ 4.590.000,00 (quatro milhões e quinhentos e noventa mil reais), pois é o que ela 90 
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consegue executar. A Subsecretária comentou que se poderia pensar em utilizar os 91 

recursos nos Projetos de Alimentação e Hospedagem, mas se está diante de outro dilema, 92 

que seria o de como repassar os valores aos Atletas. As discussões voltaram-se para as 93 

diárias, como comprovar gastos, que não necessariamente os atletas que recebessem as 94 

passagens seriam os mesmos a receber as diárias, pois o que se pretende é ampliar o 95 

número de atendimentos. Após as discussões foi feito o seguinte encaminhamento: a 96 

Subsecretária levantaria como o projeto básico para pagamento de diárias dos servidores foi 97 

feito; encaminharia para o jurídico verificar o que seria possível fazer para os atletas e 98 

depois encaminharia para a Procuradoria respaldar a decisão; e quanto à prestação de 99 

contas poderia ser o bilhete da passagem, mesmo que não tenha sido dada pela SESP ou 100 

ainda a apresentação do resultado da competição, pois a diária poderia ser utilizada como 101 

se quisesse (hospedagem, alimentação e transporte). O Presidente sintetizou a discussão 102 

dizendo que a SESP sabe que uma das prioridades a ser conquistada é a questão da 103 

hospedagem e alimentação dos atletas quando estão fora de Brasília; o que precisaria ser 104 

feito é estudar a melhor forma e se tem dois caminhos: a diária e a licitação. A Subsecretária 105 

passou a responder as questões pendentes da reunião do dia 07 de maio e informou que já 106 

foi aberto um processo e enviado para a SEPLAN para a criação dos subitens explicados 107 

nos slides tanto os necessários para o Programa de Trabalho de Apoio a Eventos Esportivos 108 

quanto ao de Apoio a Projetos Esportivos e tão logo o processo retorne se fará uma Portaria 109 

Conjunta SESP e FAE para legalizar a transferência dos recursos. O Presidente explicou 110 

que como uma das ações do FAE é por meio de Projeto foi preciso elaborar um Projeto e o 111 

Conselheiro José Antônio lembrou que é preciso que o mesmo seja apreciado pelos 112 

Conselhos. O Conselheiro José Antônio sugeriu que fosse marcada uma reunião 113 

extraordinária para que tanto o CONFAE quanto o CONEF aprovassem o Projeto para que 114 

as ações propostas pudessem ser concretizadas. Enfatizou que a pauta desta reunião era 115 

para discutir a utilização dos recursos do FAE e não o Projeto que está sendo apresentado. 116 

A Subsecretária explicou que a apresentação do Projeto não traz nada de novo, somente o 117 

que já se tem sistematizado para se poder incluir os subitens necessários para a liberação 118 

do recurso. A Secretária Executiva comentou que não haveria necessidade de se marcar 119 

outra reunião para o CONEF, pois o que precisar ser apreciado poderia já ser apreciado 120 

nesta data e o CONFAE, pela falta de quórum, é quem precisaria fazer uma reunião 121 

extraordinária para decidir o que lhe coubesse. O Conselheiro José Antônio disse que 122 

entendia que o Projeto estava justificando, o que de fato é prudente por parte da SESP, a 123 

utilização parcial dos recursos pedidos, pois não teria como executar o valor total e que a 124 

análise do Projeto poderia modificar a proposta da SESP, incluindo ou rejeitando algum 125 

item. A Subsecretária reiterou que o Projeto contém o que já se faz e está somente colocado 126 

na forma de Projeto para cumprir os ritos exigidos pela legislação e pelo próprio FAE. 127 

Explicou e justificou a importância de cada subitem individualmente e disse que cada item já 128 

tem uma Ata em funcionamento, já houve licitação, exceto a aquisição do uniforme que foi a 129 

novidade deste ano. Assim, a aquisição das medalhas poderia ajudar as Federações a 130 

investirem seus recursos em outros aspectos da competição; a aquisição das passagens 131 

seria a coqueluche, pois se pode levar uma equipe inteira de qualquer modalidade para 132 

participar de um campeonato; o uniforme veio para complementar, pois muitas vezes as 133 

equipes vão defender o DF e não tinham sequer uma blusa, um agasalho, short e maiô. 134 

Além deste aspecto, os Centros Olímpicos também foram beneficiados, pois muitas crianças 135 
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não frequentavam as aulas de natação por não terem uniforme específico. Atualmente 136 

acabaram solucionando um problema e no futuro será preciso vencer a questão da 137 

hospedagem e alimentação. Nada é novo e tudo foi condensado neste Projeto de 138 

Desenvolvimento do Esporte. O Conselheiro José Antônio retomou sua fala dizendo que 139 

havia sido interrompido pela Subsecretária que passou novas informações, mas reiterou que 140 

a pauta da reunião é única, pois os outros itens foram prejudicados e o único item diz 141 

respeito a utilização dos recursos do FAE e não foi submetida à pauta a apresentação deste 142 

Projeto Completar. Enfatizou que pela legalidade caberia aos Conselheiros decidirem se 143 

realmente o dinheiro do Fundo será usado, em que e como e se a forma for por meio deste 144 

Projeto será preciso todos terem acesso e analisá-lo previamente, mesmo acreditando que 145 

pelas explicações dadas pela Subsecretária não acontecerão alteração. Comentou que já 146 

havia percebido as questões relativas à alimentação e hospedagem e em sua opinião 147 

deveriam estar incluídas no Projeto. A Subsecretária disse que estão incluídos no Projeto, 148 

mas não para utilização dos recursos do FAE, pois ainda não foi feito nenhum levantamento. 149 

O Conselheiro José Antônio questionou se custaria muito incluí-las. A Subsecretária disse 150 

que sim, pois não foi feito nenhum levantamento e por já estar no Projeto quando se fizesse 151 

o estudo a inclusão seria mais fácil. O Conselheiro José Antônio retomou a questão que os 152 

Conselheiros não foram convocados para discutir o Projeto. A Conselheira Cristina 153 

perguntou se poderia incluir como ponto de pauta. A Secretária Executiva ponderou que o 154 

item não estava expresso na pauta, mas estava subentendido no item de utilização dos 155 

recursos do FAE, pois foi necessário elaborar o Projeto, em uma semana, para fazer os 156 

devidos ajustes nos subitens do orçamento do FAE. Deixou claro que não entende a 157 

posição do Conselheiro José Antônio em não se apreciar o Projeto de imediato. O 158 

Conselheiro explicou que está preocupado com a legalidade e a regularidade para utilização 159 

dos recursos e como muitos Conselheiros não estão presentes, por “n” razões, e eles teriam 160 

que ter acesso e até mesmo porque teriam que ter a segurança de ouvir as explicações da 161 

reunião anterior e ouvir as explicações dadas agora, pois cabe aos Conselheiros do 162 

CONFAE liberarem o recurso do FAE. Disse que caberia à SESP ouvir o CONEF que teria 163 

condições de decidir se este seria um bom Projeto e se pronunciar concordando que o 164 

Projeto fosse à frente, que esse dinheiro do FAE seja utilizado neste Projeto, só que é o 165 

CONFAE quem libera o dinheiro, quem tem autonomia para liberar e pelo que a Lei está 166 

dizendo são os Conselheiros e assim os Conselheiros precisariam ter acesso a este Projeto 167 

e isto caracterizaria a legalidade do ato; seriam perdidos mais dois dias, mas se estaria 168 

coberto de legalidade. Exemplificou que o R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) havia sido 169 

posteriormente questionado, pois os Conselheiros não tiveram um prazo para analisar o seu 170 

uso e agora já está liberado e já entrou na conta da SESP. Foram pedidos R$ 4.300.000,00 171 

(quatro milhões e trezentos mil reais) e os Conselheiros liberaram apenas R$ 1.000.000,00 172 

(um milhão de reais) e depois de duas semanas ainda teve uma reavaliação para este 173 

dinheiro poder efetivamente entrar na conta da SESP. Disse não estar querendo “embaçar” 174 

nada, muito pelo contrário, quer dar a legalidade e a regularidade a todo o processo. Além 175 

disto, anteriormente havia um entendimento do Célio que somente se poderia utilizar 25% 176 

dos recursos do Fundo e com a informação do Barreto hoje se sabe que se pode utilizar a 177 

integralidade dos recursos. Quem sabe ao invés de se utilizar o valor pedido não poderia 178 

utilizar mais, ninguém quer que o dinheiro fique parado; os Conselheiros querem que ele 179 

seja utilizado, mas de uma forma segura e regular. O Conselheiro do CONFAE, José Luiz 180 
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Barreto, explicou que quando se fala que o recurso será utilizado pela SESP, o que se quer 181 

dizer na realidade é que o recurso continuará sendo executado no CONFAE, mas pela 182 

SESP, isto é, toda a informação ficará preservada nos demonstrativas da prestação de 183 

contas do Ordenador de Despesa do CONFAE ao longo do exercício. O Conselheiro José 184 

Antônio explicou também que cabe ao CONFAE fiscalizar a utilização do R$ 1.000.000,00 185 

(um milhão de reais) e de qualquer outro recurso que venha ser repassado para a SESP. O 186 

Presidente esclareceu que o Projeto foi feito com base no que a SESP tem condições de 187 

executar no momento e com as ações que já são desenvolvidas e o grande desafio foi fazer 188 

um Projeto que conciliasse a criação dessas ações pelo Fundo com as ações que a SESP 189 

desenvolve. Disse também que já falou em outras reuniões e repetiu nesta, que a não 190 

participação dos Conselheiros em alguns momentos acabava dificultando o andamento de 191 

algumas questões pela falta de conhecimento e se a pessoa não pegar a explicação do 192 

porque se está apresentando este Projeto e da forma como foi construído fará propostas 193 

que não terão sentido e se gastará tempo em discussões inviáveis de serem concretizadas, 194 

pois o objetivo aqui é que o repasse seja feito de modo que a SESP consiga executá-lo, por 195 

isto só se chega a este valor em torno de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e o 196 

restante que se passar ela não vai conseguir executar. O Presidente disse que cada dia que 197 

se passa é um dia perdido, informou que R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ainda não 198 

entrou na conta da SESP e a deliberação pelo Conselho tem quase dois meses. Explicou 199 

que o processo é lento e cada semana perdida é muito dolorosa e depois ainda vem a Copa 200 

e se cai neste ritmo... Exemplificou que as medalhas irão chegar e não se tem R$1,00 (um 201 

real) para medalha e depois vem as Federações dizendo que precisam fazer um evento. 202 

Disse estar alertando que os processos exigem celeridade e cada dia que se passa 203 

prolonga a espera do recurso, pois serão dois ou três meses. A licitação precisa do dinheiro 204 

antes e quanto mais demorar mais problemas poderão vir. É preciso entender que se está 205 

começando as ações agora e muitas delas terão reflexo no ano de 2015, pois para 2014 já 206 

estão mortas. Depois destas ponderações o Presidente perguntou o que os Conselheiros 207 

gostariam de fazer: analisar o Projeto agora ou ter acesso ao Projeto antes e analisá-lo. A 208 

Conselheira Cristina disse ter entendido a preocupação do Presidente e concordou que a 209 

demora só trará prejuízos para a própria sociedade civil. Acredita que a função do Conselho 210 

seja fiscalizar e não empatar o processo; fazer a análise do processo é parte de um todo e 211 

as pessoas da SESP com certeza tem mais capacidade para dizer onde aplicar o recurso do 212 

que os próprios Conselheiros. Comentou que os Conselheiros precisam ser mais francos em 213 

suas colocações e dizer qual o seu papel, que em sua opinião é o de fiscalizar. A situação 214 

posta aqui é simples, é um Projeto com ações que já são realizadas pela SESP e que ainda 215 

trazem aspectos novos como a hospedagem e a alimentação e os beneficiados no final são 216 

os Atletas. Disse que todos tem uma série de atividades fora do Conselho e que não vê 217 

razão para se fazer outra reunião, propôs que o Projeto fosse lido neste momento até 218 

mesmo por acreditar que não terá instrumentos para dizer que o Projeto não estará bom. 219 

Enfatizou que não caberia ao CONEF a fiscalização, mas que o CONFAE deveria ser firme 220 

na fiscalização e o importante seria confiar no trabalho das pessoas e a fiscalização iria 221 

provar se o que foi proposto foi realizado. Complementou dizendo que não via muito sentido 222 

em questionar a dinâmica do que a burocracia exigia e sim colaborar na celeridade do 223 

andamento deste processo. Finalizou propondo que o assunto fosse para votação. A 224 

Secretária Executiva sinalizou que esta reunião está marcada no calendário do CONEF e se 225 
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os Conselheiros não compareceram que assumam isto posteriormente e sugeriu para os 226 

Conselheiros do CONEF não perderem a oportunidade de decidir o que cabe em seu fórum 227 

e se o CONFAE não está completo e precisará realizar reunião extraordinária para resolver 228 

sua demanda que assim ele o faça, mas esta não seria a realidade do CONEF que tem seus 229 

Conselheiros participando da reunião. O Conselheiro José Antônio disse que como Vice 230 

Presidente dos dois Conselhos fez toda a sua argumentação no sentido de se evitar outra 231 

reunião, para apresentar o Projeto, pois a Lei diz que quem vai liberar o recurso são os 232 

Conselheiros do CONFAE e são eles os responsáveis. Disse não querer responder por 233 

qualquer ilegalidade, mesmo porque tem outra representação e o que acontecer com o seu 234 

nome a OAB ficará sabendo e poderá caçar seu direito de advogar e ele não quer perder 235 

isto. Exemplificou que se trabalhou um ano na elaboração de um Edital para aquisição de 236 

equipamentos esportivos, passou pela Procuradoria, pela AJL e agora está na Unidade de 237 

Controle Interno e este Edital foi feito por dez mãos para utilizar R$ 1.200.000,00 (um milhão 238 

e duzentos mil reais) e ele não foi concluído até hoje. Foi feito até o Chamamento das 239 

Entidades para fazer o seu Cadastramento, mas o Edital não saiu e se está levando este 240 

tempo todo por se ter primado pela legalidade. Informou que a resposta à Procuradoria teve 241 

17 laudas e que ele juntamente com três Conselheiros do CONFAE trabalharam durante 242 

três semanas no documento. Disse se preocupar que o Secretário, Presidente do CONEF e 243 

do CONFAE, responda como executor pelo mau uso do dinheiro. Salientou que quer que o 244 

dinheiro seja usado e partilhou que como Presidente da Associação das Federações recebe 245 

uma cobrança enorme do segmento para que este dinheiro seja liberado. A Subsecretária 246 

comentou que foi produtiva toda a discussão, pois foi possível esclarecer que o Projeto a ser 247 

apresentado não tem nada de ilegal, pois a aquisição de premiação foi feita pela SULIC, 248 

todo o processo de licitação foi por pregão eletrônico, é uma Ata de Registro de Preços, tem 249 

outras entidades envolvidas. Disse que o Projeto na realidade é somente um Projeto 250 

estruturante, ele não tem nenhuma relação financeira. Isso porque todos os processos 251 

licitatórios foram feitos pela SULIC, com publicidade, como Ata de Registro de Preço que é a 252 

recomendação do Governo, pois se evita que se faça uma licitação exclusiva para a SESP. 253 

A Ata de Registro de Preço significa que a SESP fez o Projeto Básico, apresentou para a 254 

SULIC e a SULIC abriu para todas as Secretarias, todas as Administrações Regionais e 255 

toda Polícia, Bombeiro. Sintetizou que tudo isso demonstra a legalidade do Projeto, a 256 

publicidade e o que falta realmente é o recurso. O Presidente fez uma nova proposta antes 257 

de abrir para a votação que seria ler duas folhas do Projeto, que foi elaborado 258 

exclusivamente para criar aquelas ações para o recurso do FAE poder ser utilizado pela 259 

SESP, é simplesmente um roteiro para justificar cada ação. A Conselheira Deyse disse que 260 

seria importante retomar o objetivo da reunião, pois as discussões foram para muitos lados 261 

e a reunião do CONFAE foi cancelada. Disse acreditar não haver empecilho nenhum em se 262 

analisar o Projeto e o CONEF fazer a parte que lhe cabe, pois o assunto ficou sempre em 263 

torno do CONFAE que teve a reunião cancelada. O Conselheiro José Antônio disse que a 264 

discussão do Projeto não está na pauta, o item de pauta é utilização dos recursos do FAE. A 265 

Conselheira Deyse disse não concordar com ele, pois para utilizar os recursos é preciso 266 

discutir o Projeto, então o vê dentro da pauta. O Conselheiro José Antônio repetiu que o 267 

assunto não está explicito na pauta e que ele entende bastante de pauta e que as pessoas 268 

não sabiam que nesta reunião iriam discutir este Projeto. A Conselheira Deyse reiterou que 269 

não havia problema em analisar o Projeto, pois ele é somente um instrumento para se 270 
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utilizar os recursos do FAE. A Conselheira Cristina pediu para incluir o item de pauta: 271 

Apresentação do Projeto. O Conselheiro José Antônio disse que não poderia, pois na pauta 272 

não havia espaço para assuntos diversos. A Conselheira Cristina reiterou que é prerrogativa 273 

do Conselheiro incluir item de pauta e que ela gostaria que o Célio lesse e fosse deliberada 274 

a parte que cabia ao CONEF. O Conselheiro José Antônio reiterou que a pauta da reunião 275 

foi específica e que não foi aberto espaço para assuntos diversos e o assunto a ser 276 

trabalhado referia-se somente à utilização dos recursos do FAE. A Secretária Executiva 277 

propôs que o Conselheiro José Antônio respondesse a pergunta invertida, como ele faria a 278 

análise da utilização dos recursos do FAE sem levar em consideração este Projeto, que 279 

nada mais é do um meio para se fazer a análise. O Conselheiro José Antônio respondeu 280 

que ele não tinha conhecimento deste Projeto e nem de outros meios. A Subsecretária 281 

perguntou ao Conselheiro José Antônio quais segmentos ele representava, se eram os dois 282 

Conselhos. O Conselheiro José Antônio disse que participava dos dois Conselhos, é Vice 283 

Presidente do CONEF e Vice Presidente do CONFAE, é Conselheiro Titular do CONEF e do 284 

CONFAE. A Subsecretária perguntou se seria legal ser Conselheiro dos dois Conselhos. A 285 

Secretária Executiva pediu para que não fosse trazido outro assunto polêmico. O 286 

Conselheiro José Antônio disse que não é ilegal e informou que no dia seguinte seria 287 

assinado um Decreto que permitirá que o Conselheiro seja remunerado e que possa 288 

participar de quantos Conselhos ele quiser. A Subsecretária ponderou que seria somente a 289 

partir do dia seguinte. O Presidente retomou a fala e apresentou as propostas que surgiram: 290 

uma dele, de se ler o Projeto e outra do Conselheiro José Antônio de se enviar material e 291 

marcar nova reunião para se discutir o Projeto. O Conselheiro José Antônio esclareceu sua 292 

proposta dizendo que se o CONEF quiser votar e se sentir confortável de analisar o Projeto 293 

somente com a leitura do Célio estará habilitado para isto, mas sua proposta é de que se 294 

encaminhe o Projeto para análise prévia e seja marcada nova reunião. O Presidente 295 

retomou sua proposta de ler o Projeto e depois da leitura se decidir o que fazer, fato que 296 

todos concordaram. Este Projeto constará como anexo desta Ata. Após a leitura do Projeto 297 

a Conselheira Cristina questionou se as passagens seriam somente para os atletas e 298 

paraatletas, se não seriam para os técnicos ou para a equipe técnica, pois eles são 299 

contemplados nos uniformes. A Subsecretária disse que eles entrariam sim, que quando o 300 

atleta é menor ele já era contemplado e que complementaria na justificativa esta sugestão. 301 

O Conselheiro José Antônio ouvindo atentamente a leitura do Projeto e tendo por base sua 302 

experiência em Educação Física, seu conhecimento na legislação do CONFAE disse que 303 

faltavam coisas a serem complementadas e que em uma reunião se “batendo cabeça” se 304 

poderia resolver e ainda ficariam protegidos pela legalidade. Comentou que da mesma 305 

forma que não falaram do técnico, como já foi salientado, também não falaram do guia para 306 

o paraatleta que é diferente da figura do técnico. Outra observação feita pelo Conselheiro 307 

José Antônio foi que a SESP não atendia somente as Federações, ela atende as entidades 308 

de Administração Regional que são as Federações, as Ligas e as entidades de prática que 309 

são as Associações, conforme está na Lei Pelé e isto também precisaria ser modificado. 310 

Relatou que fez mil e uma observações somente com a leitura feita e que precisariam ser 311 

modificadas no Projeto para complementá-lo e melhorá-lo ainda mais, sem a intenção de 312 

questionar, pois sabe da experiência que elas tem na elaboração de Projetos, mas que 313 

estão todos juntos para colaborar.  Disse que aprendeu muito com a experiência de elaborar 314 

o Edital da compra de material e equipamentos esportivos, pois quando o mesmo for 315 
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publicado se poderá ter a liberdade de dizer que este deverá ser o modelo a ser seguido, 316 

pois não seria possível que sete pessoas trabalhando na sua elaboração não tivessem 317 

capacidade para fazer um documento de qualidade. Acrescentou dizendo que não 318 

acreditava que a equipe da SESP juntamente com a ajuda dos Conselheiros não pudessem 319 

elaborar uma justificativa e um objetivo bem melhores dos que os que foram apresentados. 320 

A Conselheira Cristina perguntou ao Conselheiro José Antônio se ele não poderia passar os 321 

pontos, levantadas pela sua pessoa, já nesta reunião para que a equipe técnica da SESP 322 

pudesse ir fazendo as alterações. Perguntou também se seriam muitos, pois ele havia 323 

falado em mil e um pontos. O Conselheiro José Antônio respondeu que sim, que eram 324 

muitas coisas e que o conhecimento que tinha adquirido neste tipo de trabalho era muito e 325 

que acreditava que teria que ser como eles sempre faziam e que a Déborah sempre 326 

acompanhava; onde se evoluiu e as discussões eram feitas tópico a tópico, cada um 327 

colocando seu conhecimento e agregando valores. Leu a extrato da Lei “aplicação dos 328 

recursos do FAE deverá contemplar a Política de Desenvolvimento do Desporto” este 329 

aspecto ainda não tem, mas terá e será o PAE ou o Sistema, “de acordo com o Programa 330 

Anual de Trabalho elaborado pela SESP ouvido previamente o CONEF”, ou seja, o CONEF 331 

precisa aprovar este Projeto, “observadas as diretrizes aprovadas pelo CONFAE”; o 332 

CONFAE precisa dar a sua aprovação e ainda tem que observar a Lei 8.666 e uma série de 333 

outros dispositivos legais do CONFAE; “o acesso aos recursos do FAE será feito mediante 334 

pedido formalizado com a apresentação de documentos exigidos e regulamentação própria 335 

dos projetos”; este projeto, a SESP através do Presidente do CONEF, deverá se reportar ao 336 

CONFAE pedindo autorização para uso deste dinheiro e aprovação deste documento. 337 

Comentou que leu apenas dois dispositivos legais que precisariam ser levados em 338 

consideração e ainda teriam muitos outros. O Presidente esclareceu que este Projeto foi 339 

elaborado pela Diretoria de Educação Física, Desporto e Lazer – DEFEL/SESP para 340 

apresentar as ações da SESP que poderiam ser beneficiadas pela transferência de recursos 341 

do FAE; os aspectos relativas a Lei 8.666 são em outra etapa e já foram contemplados na 342 

medida em que se tem as Atas de Registro de Preços; o Projeto foi necessário para justificar 343 

a criação de uma ação em um Programa de Trabalho para colocar à disposição do FAE, isto 344 

é os recursos do FAE poderem ser utilizados e se a opinião for de que o documento não 345 

está legal não haverá problema algum de realizar nova reunião, apresentar ao CONEF de 346 

novo para que faça as devidas observações. O Presidente reiterou que o objetivo do Projeto 347 

era simplesmente a criação de uma ação e que se fosse para discutir Política do Esporte ou 348 

coisa do tipo, a equipe técnica da SESP faria algo muito mais elaborado do que o que foi 349 

apresentado. Esclareceu estar tranquilo como Ordenador de Despesa do Fundo do que está 350 

sendo proposto neste Projeto e explicou que é uma situação completamente diferente 351 

quando se está diante de convênio que se repassa o recurso para um terceiro executar. 352 

Neste caso específico não há nada ilegal, visto que já houve o processo licitatório da SULIC. 353 

O Presidente retomou sua proposta de decidir o que se faria após a leitura do documento, 354 

sinalizando que aprimorar o documento seria muito importante, mas que no momento a 355 

maior preocupação seria o tempo. Exemplificou que a Ata de Registro de Preço do uniforme 356 

requer que o dinheiro seja gasto até 27 de setembro de 2014; se trabalhou um ano e meio 357 

para se chegar ao momento em que a SESP está pronta para entregar uniforme para 358 

qualquer delegação que for representar o DF e se não tiver o dinheiro para comprar as 359 

camisas agora todo este processo será esquecido e será necessário iniciar nova licitação e 360 
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mais um ano de trabalho, o prazo seria o dilema que ele gostaria que os Conselheiros 361 

compreendessem diante do desafio que foi posto na última reunião onde se descobriu que 362 

os recursos do FAE só poderiam ser utilizados por meio de convênios. A Conselheira 363 

Cristina disse ter uma proposta diferente e que conseguia entender o que havia sido 364 

explicado e até mesmo as preocupações levantadas pelo Conselheiro José Antônio que o 365 

documento precisaria sofrer algumas modificações. Então, propôs que se votasse na 366 

proposta do Conselheiro José Antônio de se ter nova reunião e estudo mais aprofundado do 367 

documento ou a dela própria onde se mudaria os três itens levantados (técnico, guia e 368 

ampliação das entidades atendidas pela SESP) e se aprovaria o Projeto apresentado nessa 369 

reunião. A Subsecretária esclareceu que o Projeto estaria aberto para ser acrescentado ou 370 

suprimido qualquer conteúdo a qualquer tempo e que seria preciso pensar que antes não se 371 

tinha um espaço para se incluir nenhuma ação e agora isto foi criado e poderá ser alterado 372 

quando o Conselho fizer novas considerações sobre a utilização dos recursos. O Presidente 373 

reiterou a observação da Subsecretária, pois o Projeto é para se criar uma ação 374 

orçamentária que será levada ainda para a SEPLAN fazer as alterações e com isto se poder 375 

utilizar o recurso nos Programas e Projetos da SESP e a qualquer momento que o CONEF 376 

ou CONFAE propuserem novas diretrizes para a Política do Esporte esta ação poderá ser 377 

revista. A Subsecretária complementou que para cada nova ação proposta seria preciso 378 

fazer outro Projeto Básico. O Conselheiro José Antônio propôs que se criasse um Grupo de 379 

Trabalho, que o Projeto fosse encaminhado aos Conselheiros que teriam o prazo até sexta-380 

feira para enviar suas complementações senão o Projeto seria aprovado como está. O 381 

Presidente ponderou que se alguém apresentasse uma proposta como seria feita esta 382 

inclusão. O Conselheiro César disse que seria melhor deixar o prazo para apresentar as 383 

alterações ser até sexta-feira e se marcaria a reunião na terça-feira para se votar. O 384 

Conselheiro José Antônio salientou que dois dias a mais ou a menos..., mas que deste 385 

modo se estaria garantindo a segurança e se oportunizaria outros de se manifestarem. 386 

Comentou que na hora de reclamar, o que não seria feito pela sua pessoa, os ausentes é 387 

que o fariam. A Conselheira Cristina reiterou sua proposta de se votar no Projeto atual com 388 

as três alterações observadas, pois o Projeto seria para criar uma ação, algo muito tranquilo, 389 

só para poder se usar o dinheiro e que os dois, três ou quatro dias poderiam fazer diferença 390 

sim, ainda mais podendo correr o risco de se marcar nova reunião e as pessoas não 391 

comparecerem ou acharem tudo novo e questionarem o que não fosse preciso. Repetiu que 392 

no seu entender o Projeto era super tranquilo e não trazia nenhuma complexidade como 393 

estava sendo colocado e, mais ainda que o CONEF não mexia com o dinheiro, mexia com 394 

os Programas, os Projetos. Falou que preferia ler o Projeto durante a reunião do que em 395 

casa e se estivessem de acordo ou não o melhor seria colocar em votação; a questão no 396 

momento era serem mais práticos, se colocaria em votação com estas três alterações e se 397 

for aprovado..., aqueles que não compareceram não teriam direito de reclamar. O 398 

Presidente colocação em votação onde foram apresentadas duas propostas. A primeira 399 

fazer as correções e se aprovar o documento para se fazer as ações necessárias e a 400 

segunda que seja apresentado para os Conselheiros, se dê um prazo para eles fazerem as 401 

observações e aprovar documento em nova reunião. A primeira proposta teve quatro votos e 402 

a segundo um voto. Assim, o Projeto teriam três alterações a serem feitas: inclusão do 403 

técnico na passagem, inclusão do guia na passagem e ampliação das entidades atendidas 404 

pela SESP de acordo com a Lei Pelé. O Conselheiro do CONFAE, Luiz Barreto, sugeriu que 405 
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se aproveitasse o momento da proposta orçamentária de 2015 e não se engessasse a 406 

criação dos novos Programas de Trabalho, o ideal seria que eles fossem o mais abrangente 407 

possível para assim fazer o desenvolvimento do esporte e se começassem a colocar muito 408 

detalhe nestes Programas se poderia amarrar todo o processo. A Secretária Executiva pediu 409 

a palavra para fazer os encaminhamentos finais da reunião que seria do Presidente do 410 

CONEF encaminhar para o CONFAE documento informando que o CONEF já apreciou o 411 

Projeto e propôs as três alterações descritas e apreciadas na votação. VI - Encerramento. 412 

Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 413 

encerrada a reunião às doze horas e dez minutos, na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na 414 

qualidade de Secretária Executiva do CONEF-DF, lavrei a presente ata, lida e achada 415 

conforme, segue assinada pelo Vice Presidente do CONEF-DF e por mim. Vale informar que 416 

esta Ata não foi assinada pelo Presidente, Célio René Trindade Vieira, pois o mesmo 417 

justificou sua ausência na Vigésima Reunião Ordinária, realizada no dia 16 de julho de 2014, 418 

sendo substituído pelo Vice Presidente, conforme previsto no artigo 57 do Regimento 419 

Interno do CONEF-DF. 420 

 421 
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