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Aos onze dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às dez horas e dez minutos, na Sala 4 

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

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

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

dos seguintes Conselheiros: Célio René Trindade Vieira (Presidente do CONEF), Juarez 8 

Oliveira Sampaio (Secretaria de Estado de Educação), Israel Carrara de Pina (Secretaria de 9 

Estado da Criança), Carlos César Soares (Secretaria de Estado de Planejamento e 10 

Orçamento), Paulo Henrique Azevêdo (Notório Saber Esportivo), Sandro Eric da Silva Melo 11 

Monteiro (Administração Regional), José Antônio Soares Silva (Federação Esportiva do 12 

Distrito Federal), Letisson Samarone Pereira (Esporte para Pessoas com Deficiência), 13 

Valéria Schmidt (Esporte para Pessoas com Deficiência), e Déborah Igreja do Prado, 14 

Secretária Executiva do CONEF/DF. Foi conferido o quórum para abertura da Reunião e 15 

havia cinco Conselheiros Titulares presentes, número suficiente para a abertura da Reunião. 16 

O Presidente leu a pauta e solicitou sua aprovação: I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa 17 

das ausências; III - Leitura e Aprovação da Ata da 17ª Reunião Ordinária do CONEF/DF (5’); 18 

IV – Posse do Conselheiro representante da Secretaria de Estado da Criança (5’); V – 19 

Definição das estratégias de atuação do CONEF de acordo com as prioridades: 1) Recursos 20 

humanos da SESP; 2) Utilização dos recursos do Fundo de Apoio ao Esporte - FAE 21 

(realizada); 3) Sistema Desportivo do DF; 4) Lei da Bolsa Atleta (em andamento pela 22 

Comissão de Legislação e Normas); 5) Lei do Programa Compete Brasília. VI – Pendências: 23 

a) Remarcação da reunião com a Frente Parlamentar do Esporte – Câmara Legislativa do 24 

DF b) Andamento do Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte. VII – Informes; VIII – 25 

Encerramento. I - Aprovação da Pauta. A Secretária Executiva pediu para incluir na 26 

discussão das estratégias de atuação do CONEF o agendamento da reunião mensal entre 27 

Presidência e Coordenadores proposta na última Reunião Plenária. O Conselheiro José 28 

Antônio solicitou a inclusão de três itens e que estes não constassem como Informes e sim 29 

complemento do item V. O primeiro seria direcionado à Comissão de Programas e Projetos 30 

para que estudasse e sinalizasse o uso dos recursos do Fundo de Apoio ao Esporte – FAE. 31 

O segundo diria respeito à inclusão na discussão dos recursos humanos aos servidores do 32 

CONEF e CONFAE e não somente aos da SESP. O terceiro seria saber do Presidente do 33 

CONEF e Secretário de Esporte o andamento da utilização dos quatro milhões liberados 34 

pelo FAE para a Secretaria de Esporte. Sugeriu ainda que deveria ser indicado um 35 

Conselheiro para acompanhar o andamento do processo do Projeto de Lei de Incentivo ao 36 

Esporte. Todas as propostas foram acatadas e deste modo a pauta foi aprovada por todos 37 

os presentes. II - Justificativa das ausências. A Secretária Executiva justificou ausência 38 

dos Conselheiros Cristina Queiroz Mazzini Calegaro e Alex Charles Rocha, ambos 39 

representantes do Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal. III - Leitura e 40 

Aprovação da Ata da 17ª Reunião Ordinária do CONEF/DF (5’). A Secretária Executiva 41 

informou que encaminhou previamente a Ata por e-mail aos Conselheiros e que não 42 

recebeu por meio eletrônico solicitação de alteração. No momento da Reunião o 43 

Conselheiro Juarez propôs novo texto para as linhas 178 e 179, alteração aceita pelos 44 

presentes. Assim, a Ata foi considerada lida e aprovada por unanimidade. IV – Posse do 45 
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Conselheiro representante da Secretaria de Estado da Criança (5’). Foi empossado o 46 

novo Conselheiro: Israel Carrara de Pinna – membro titular da Secretaria de Estado da 47 

Criança. O Presidente deu as boas vindas ao novo Conselheiro e informou ao colegiado que 48 

o mesmo terá muito a contribuir por conhecer a matéria orçamento e ter experiências no 49 

funcionamento do Fundo dos Direitos das Crianças e Adolescentes - FDCA. V - Definição 50 

das estratégias de atuação do CONEF de acordo com as prioridades. Antes de iniciar 51 

as discussões o Presidente contextualização que as cinco prioridades elencadas: 1) 52 

Recursos humanos da SESP; 2) Utilização dos recursos do FAE (realizada); 3) Sistema 53 

Desportivo do DF; 4) Lei da Bolsa Atleta (em andamento pela Comissão de Legislação e 54 

Normas); e, 5) Lei do Programa Compete Brasília, foram levantadas em uma reunião entre a 55 

Presidência e os Coordenadores das quatro Comissões. Explicou que primeiramente foi 56 

vencida, por meio de algumas reuniões e outros encaminhamentos, a utilização dos 57 

recursos do FAE. Comentou ainda que fruto deste trabalho houve a liberação de recursos 58 

do FAE para a Secretaria de Esporte, sendo este o assunto solicitado pelo Conselheiro José 59 

Antônio como inclusão de pauta. Assim, se fazia necessário definir como seriam enfrentadas 60 

as demais questões. O colegiado precisaria decidir se as atuações seriam simultâneas ou 61 

divididas por grupos, tendo sempre a preocupação de se chegar a um resultado, dentro da 62 

melhor maneira possível, mas que também nesta decisão se pensasse em ganhar tempo. 63 

Relembrou que o colegiado tem clareza que quando se atacou várias questões pouco se 64 

conseguiu avançar. Em seguida, fez a proposta ao grupo de se discutir como seriam 65 

conduzidos os trabalhos do CONEF. O Conselheiro José Antônio disse que foram feitas 66 

diversas ações, dentre elas reuniões conjuntas entre os dois Conselhos, que foram 67 

fundamentais e sugeriu que as quatro Coordenações se reunissem para unirem esforços e 68 

avançarem nas discussões. Comentou que por experiência da Comissão de Legislação e 69 

Normas - CLN que havia pensado que a discussão sobre a Bolsa Atleta seria rápida, já 70 

estavam se encaminhando para o sexto encontro e agora chegavam à fase final. Sugeriu 71 

que os quatro Coordenadores se reunissem em um Grupo de Trabalho para que fosse 72 

“batido” ponto a ponto, onde a participação dos Coordenadores seria obrigatória e a 73 

participação dos demais Conselheiros por interesse e disponibilidade. Esclareceu que as 74 

reuniões seriam abertas e com pautas previamente definidas e relacionadas aos pontos já 75 

elencados. A Secretária Executiva pediu a palavra e disse que gostaria de fazer um contra 76 

ponta na proposta apresentada, isto é, o colegiado precisaria conciliar a reunião dos 77 

Coordenadores com as reuniões de cada Comissão, para não se correr o risco de esvaziar 78 

um instrumento previsto no Regimento - as Comissões. Caso a decisão do grupo seja 79 

discutir tudo entre os Coordenadores questionou o grupo sobre a existência das Comissões. 80 

Disse ser preciso se fazer uma ponte, se não poderá acontecer um esvaziamento das 81 

Comissões, pois tudo passará a ser decidido somente entre os Coordenadores. O 82 

Presidente ponderou que os resultados das Comissões têm sido pouco produtivos. A 83 

Secretária Executiva discordou desta posição e disse que, em sua visão, ela era 84 

parcialmente verdadeira, pois aconteceram situações pontuais nas reuniões das Comissões 85 

e que se decidissem por suprimir os encontros das Comissões poderiam acabar 86 

enfraquecendo algo que ainda nem tinha tomado corpo. O Conselheiro José Antônio fez um 87 

contra ponto à fala da Secretária Executiva e disse que por experiência pessoal todas as 88 

Comissões tiveram problemas de ausência, houve um esvaziamento, ausências 89 

injustificadas que desmotivaram os presentes, pois os avanços foram pequenos. Reiterou 90 
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que em sua proposta os Coordenadores se reuniriam e seria como uma “Super Comissão”; 91 

não seria somente uma reunião dos Coordenadores e sim que esta “Super Comissão” teria 92 

o poder de direcionar as decisões apresentadas e os demais Conselheiros teriam a 93 

possibilidade de aderirem, aqueles que tiverem interesse que eram poucos. O Conselheiro 94 

César disse que a vantagem das reuniões dos Coordenadores e que estes nas reuniões das 95 

Comissões poderiam ter um posicionamento mais claro. O Presidente sugeriu que as 96 

reuniões poderiam ser propostas pelos Coordenadores do assunto afim, exemplificou que 97 

quando se fossem discutir as questões da Bolsa Atleta a CLN tomaria para si a 98 

responsabilidade de organizar a reunião. O Conselheiro José Antônio comentou que por si 99 

só todos os assuntos elencados estariam relacionados à CLN e se assim fosse ela teria que 100 

chamar para si todas as reuniões. A Secretária Executiva ponderou que não 101 

necessariamente, pois quando se fala de utilização de recursos do FAE se está falando de 102 

dinheiro e prioritariamente o assunto estaria relacionado à Comissão de Orçamento e 103 

Finanças - COF e não à CLN. Complementou dando outro exemplo referente ao Sistema 104 

Desportivo do DF, quando fosse para elaborar a Lei seria um assunto prioritário da CLN, 105 

mas enquanto discussão para a elaboração do Sistema talvez o assunto estivesse mais 106 

relacionado à Comissão de Política do Esporte - CPE. O Conselheiro Paulo Henrique disse 107 

que ao se criar mais um espaço de discussão teria que se disponibilizar mais tempo e como 108 

ele é um Conselheiro que tem participado e contribuído gostaria de continuar participando, 109 

pois, em sua opinião, a Legislação está andando bem, a despeito de todas as dificuldades. 110 

Enfatizou que talvez a sua colocação possa ser de cunho pessoal, mas também poderia 111 

estar relacionada à efetividade do que se tem produzido na medida em que tem sempre 112 

colaborado com sua experiência. Salientou que ao não estar presente em alguma discussão 113 

poderia depois não ter a oportunidade de emitir sua opinião. Reiterou que até então o 114 

andamento era que as Comissões trouxessem para o Plenário suas posições e neste 115 

contexto é que se tomariam as decisões. Sugeriu que depois que todos soubessem do 116 

assunto, isto é, que o tema fosse discutido em Plenário, talvez se pudesse fazer a reunião 117 

desta “Super Comissão” para se fazer então pequenos ajustes e se fechar a discussão. 118 

Complementou dizendo que a CLN poderia trazer os resultados sobre a discussão da Bolsa 119 

Atleta que tem até o presente momento, isto poderia avançar as discussões e depois, num 120 

segundo momento ter a ação da “Super Comissão”. O Conselheiro Juarez pediu 121 

esclarecimentos sobre o comentário da Déborah e o andamento dos trabalhos do Conselho. 122 

O Presidente explicou que num primeiro momento foram definidos cinco temas prioritários 123 

para atuação do CONEF e que neste momento o objetivo seria definir a forma de conduzir 124 

estas atividades, uma proposta seria conduzir o assunto com esta “Super Comissão” ou 125 

então como a Déborah falou, de acordo com o Regimento. Complementou fazendo uma 126 

nova proposta onde se levantaria dentre os cinco temas qual a Comissão que eles teriam 127 

mais afinidade e o representante da Comissão estando presente diria como o assunto seria 128 

desenvolvido, se não se sentisse confortável teria autonomia para levar o assunto para 129 

discussão na Comissão e depois traria para o Plenário. Outra possibilidade seria a 130 

Comissão solicitar ajuda de outros membros ou até mesmo dos Coordenadores e então, 131 

quando fosse marcada a reunião todos viriam para colaborar na discussão daquele tema 132 

específico. A Secretária Executiva disse que esta seria uma proposta mais interessante, 133 

pois se estaria preservando a figura das Comissões. O Conselheiro Letisson trouxe o 134 

assunto já tratado na 17ª Reunião Plenária da quantidade de temas a serem discutidos por 135 
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reunião, bem como, o que havia de comum entre os assuntos tratados pelas Comissões, 136 

pois muitas vezes se estava discutindo determinado assunto em uma Comissão que tinha 137 

relação com outra. Sugeriu que se pudesse voltar ao que havia sido proposto há dois 138 

meses, onde a Comissão dos Coordenadores pudesse levantar o que existia em comum e 139 

se uniria esforços para se concluir as discussões, como que eliminar um passo de cada vez 140 

ao invés de que em cada reunião se fique com um tema aberto. O Presidente resumiu a 141 

discussão em dois pontos. O primeiro seria a proposta da “Super Comissão” e o segundo a 142 

importância de se lembrar do cumprimento das questões Regimentais, onde se deveria 143 

manter o funcionamento das Comissões. A Secretária Executiva trouxe que a dinâmica de 144 

trabalho do CONEF até então era a de que as reuniões das Comissões alimentassem as 145 

reuniões Plenárias, assim sugeriu que estrategicamente talvez a reunião dos 146 

Coordenadores pudesse acontecer depois das Plenárias antes das reuniões das Comissões 147 

e seria possível fechar um ciclo, um encadeamento do trabalho. Deste modo, se poderia 148 

contemplar o pedido do Conselheiro Paulo Henrique de ser um Conselheiro participante e 149 

não Coordenador de Comissão que teria na reunião da sua Comissão as informações 150 

advindas da reunião dos Coordenadores e o produto continuaria vindo das pequenas 151 

discussões nas Comissões e ainda poder unir esforços entre Comissões quando fosse 152 

necessário. O Conselheiro José Antônio fez uma proposta conciliadora após ter ouvido 153 

todas as propostas apresentadas, onde para se ser produtivo seria necessário colher 154 

informações de diversos setores, apesar de que deveria existir um senso comum entre os 155 

Coordenadores, mas anteriormente seria importante distribuir o assunto para a Comissão 156 

competente para isto. Exemplificou que na discussão que a CLN está fazendo sobre a Lei 157 

da Bolsa Atleta os Coordenadores das outras Comissões precisariam fazer um esforço para 158 

comparecer e contribuir visando este senso comum além de trazer contribuições de seu 159 

segmento. Disse acreditar que desta forma se poderia ter um encadeamento e ao mesmo 160 

tempo ser mais produtivo. O Presidente disse que esta proposta parecia unir as duas coisas 161 

e deste modo já se poderia verificar qual Comissão tem afinidade com qual matéria. Os 162 

presentes concordaram com a proposta. Passou-se a discutir item a item dos cinco 163 

elencados. 1) Recursos humanos da SESP. O Presidente esclareceu que este assunto já 164 

estava sendo tratado pela SESP e que provavelmente até a semana seguinte já se teria um 165 

esboço e lá foi pensado timidamente na estrutura do FAE e pouco na estrutura do CONEF. 166 

O responsável pelo trabalho é a SUAG na figura do servidor Ariston. Propôs que na medida 167 

em que a SESP já está trabalhando nesta questão na próxima reunião se apresente uma 168 

minuta ou então se apresentasse para a Comissão específica e esta trabalhasse as 169 

questões e levasse para a Plenária. O Conselheiro José Antônio ponderou que sem estas 170 

informações seria impossível fazer alguma coisa, até mesmo porque a previsão da estrutura 171 

do CONEF foi retirada do Regimento. Comentou que a estrutura do CONFAE está prevista 172 

no Regimento, mas o Ariston já se manifestou contrário a ela. O Presidente disse que até o 173 

final de junho a SESP já deverá ter concluído o estudo e perguntou se este seria 174 

apresentado a uma Comissão ou em Plenária. A Secretária Executiva e o Conselheiro José 175 

Antônio falaram quase que simultaneamente que deveria ser em Plenária. O Presidente 176 

disse que assim que a SESP concluísse a minuta encaminharia por e-mail aos Conselheiros 177 

e se traria para discussão em Plenária, podendo se fosse o caso até se solicitar uma 178 

reunião extraordinária. O Conselheiro José Antônio pediu que fosse incluída a sua 179 

solicitação de se pensar nos recursos humanos tanto para o CONEF quanto para o 180 
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CONFAE. O Presidente disse que o CONFAE já havia sido previsto, mas o CONEF não, 181 

talvez então fosse necessário colocar a Déborah para trabalhar junto nesta questão. 2) 182 

Utilização dos recursos do FAE (realizada). O Presidente disse que foi colocada como 183 

realizada, pois já se avançou bastante nesta matéria. O Conselheiro José Antônio 184 

aproveitou a oportunidade para solicitar a resposta quanto a efetivação da utilização dos 185 

recursos liberados pelo FAE. Disse ser importante saber qual o andamento dado e se 186 

efetivamente a SESP já está utilizando os recursos. O Presidente esclareceu que após 187 

aquela reunião foi liberado o recurso para a SESP e no dia 14/05 foi pedida à SEPLAN a 188 

liberação do recurso para a SESP em ações específicas: Bolsa Atleta, Compete Brasília e 189 

Apoio a Eventos. Até o presente momento se está em negociação com a SEPLAN quanto a 190 

liberação financeira do recurso. Recordou que é preciso correr contra o tempo, pois muitas 191 

destas ações estão relacionadas a processos licitatórios e como o recurso ainda não foi 192 

liberado talvez não se consiga utilizá-lo no segundo semestre. O Presidente se 193 

comprometeu a cobrar novamente da SEPLAN a liberação do recurso e tão logo isto 194 

aconteça informar ao CONEF. O Conselheiro José Antônio relatou que como representante 195 

de grande parte da sociedade civil esportiva se vê preocupado com a demora desta 196 

liberação, pois certos atletas e certas instituições já estão sendo prejudicadas. O Presidente 197 

informou que a primeira liberação no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) foi 198 

utilizada no evento do CREF e da Federação de Natação. O valor de R$ 4.000.000,00 199 

(quatro milhões de reais) é que ainda não foi liberado. O Conselheiro Sandro perguntou se o 200 

“Boleiros” entrou neste um milhão. O Presidente esclareceu que não, pois os valores do 201 

FAE foram destinados especificamente para utilização no Compete Brasília, Bolsa Atleta e 202 

Apoio a Eventos. O Conselheiro José Antônio questionou em que pé estava o Edital de 203 

Compra de material esportivo e disse que a sociedade civil está aguardando ansiosamente 204 

isto, pois já se tem quase um ano de trabalho e esta ação ainda não foi concretizada. O 205 

Presidente explicou que houve uma divergência entre o Jurídico e a Unidade de Controle 206 

Interno - UNCI da SESP quanto ao trâmite do processo. No momento ele se encontra na 207 

UNCI que ficou de dar um posicionamento até a o dia de hoje, só que infelizmente no 208 

período da tarde e após este posicionamento é que se saberá o andamento do mesmo. O 209 

Conselheiro José Antônio explicou do que se tratava o assunto em função dos novos 210 

Conselheiros. Relatou que foi um trabalho de quase um ano para elaborar um Edital para se 211 

liberar na faixa de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), sendo 20% para o 212 

paradesporto, para a compra de material e equipamento esportivo. Comentou que foi feito 213 

um Edital de Chamamento Público para que entidades se cadastrassem, inclusive já 214 

receberam um Certificado de Cadastro. Assim, solicitou que fosse registrada em Ata a 215 

manifestação da sociedade civil quanto à demora desta ação. O Presidente sintetizou que 216 

existiram três situações para utilização de recursos do FAE. A primeira referia-se ao Edital 217 

de compra de material no valor em torno de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) que 218 

aguarda posicionamento da UNCI, o segundo ao R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) que 219 

já está em execução e o terceiro em torno de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) que 220 

está aguardando liberação da SEPLAN.  O Presidente questionou a todos como seria 221 

tratada esta questão. A Secretária Executiva pediu a palavra e explicou que quando 222 

sinalizou que a ação havia sido realizada a perspectiva estava relacionada às ações do 223 

Conselho e que agora o que se estava discutindo seria o acompanhamento da utilização 224 

dos recursos. Aproveitou para propor que ainda na discussão do assunto orçamento, os 225 
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Conselheiros decidissem se acompanhariam somente as ações advindas da utilização dos 226 

recursos do Fundo ou se iriam se preocupar com o orçamento da SESP como um todo, pois 227 

a SESP tem duas unidades orçamentárias. Salientou que a preocupação deste CONEF com 228 

a Política do Esporte no DF é macro, a visão da utilização específica dos recursos do Fundo 229 

cabe ao outro Conselho e em sua visão o CONEF tem que acompanhar o aspecto macro da 230 

Política. Explicou que trouxe o assunto, pois de todas as Comissões que acompanha a que 231 

tem o trabalho mais “sofrido” é a de Orçamento e se poderia então pensar que 232 

direcionamento dar a ela, discutir o papel dela e aproveitar que o novo Conselheiro, o Israel, 233 

escolheu participar desta Comissão e o mesmo tem bastante experiência nesta temática. O 234 

Presidente observou que dentre as prioridades propostas esta foi a que mais evoluiu, foram 235 

feitas reuniões, a SESP elaborou um projeto para utilização dos recursos e concretamente 236 

foi feita a ação onde até já se está utilizando parte do recurso. Enfatizou que neste momento 237 

a SESP está na fase de execução e que caberia ao Conselho acompanhar. A Secretária 238 

Executiva explicou que como se está discutindo as ações do CONEF seria preciso redefinir 239 

especificamente esta talvez para acompanhamento da utilização dos recursos e se pensar 240 

qual Comissão caberia esta ação, em sua opinião seria a Comissão de Orçamento e 241 

Finanças - COF. O Presidente retomou a palavra explicando que neste momento caberia a 242 

SESP a execução das ações com os recursos do Fundo e informar ao CONEF o andamento 243 

da mesma para depois se poder pensar em como definir nova utilização dos recursos do 244 

Fundo. A Secretária Executiva reiterou que a SESP tem duas unidades orçamentárias e que 245 

o Conselho precisaria se apropriar do orçamento das mesmas e não ficar somente focado 246 

na do Fundo. O Conselheiro Israel pediu a palavra e se apresentou rapidamente dizendo 247 

que era Diretor de Orçamento e Finanças da Secretaria da Criança e aproveitou para se 248 

justificar que precisaria sair mais cedo para participar de uma reunião com o Secretário 249 

Adjunto do Planejamento. Relatou que faria um compromisso de estudar o orçamento da 250 

SESP e do Fundo do Esporte. Explicou que são dois orçamentos diferentes, pois são 251 

regidos por órgãos diferentes, pois o entendimento é que a SESP é considerada um órgão e 252 

o Fundo é outro. Então seria importante ver primeiramente o que foi planejado no PPA, 253 

depois o que foi proposto como meta e prioridade na LDO e o que se tem como LOA. Seria 254 

importante verificar como estão o andamento destas ações e se existem ações para atender 255 

tanto a demanda da sociedade quanto das instituições e de acordo com o que tiver 256 

disponível procurar se elaborar as Leis. Disse gostar muito dos aspectos relativos ao 257 

Planejamento e exemplificou a instituição da Bolsa Atleta e que seria preciso se perguntar a 258 

quem atenderia, quais áreas e aí se teria a parte de Legislação e de Política; atender 259 

quantos mil atletas, qual o valor desta Bolsa Atleta e depois de todo este levantamento se 260 

iria para a COF e aí se verificaria se há ou não orçamento para se atender tal projeto. 261 

Comentou que seria improdutivo se publicar uma Portaria com todo um projeto e verificar 262 

que não existiria orçamento para atender a demanda do DF. Salientou que seria preciso 263 

fazer passo a passo, verificar se tem o projeto, em que fase está, se tem recurso, se ele 264 

está contingenciado e depois se fazer a gestão junto aos órgãos de controle, à SEPLAN, à 265 

Secretaria de Fazenda e se justificar que se tem tal projeto, com tal demanda e que se 266 

precisa do apoio e da liberação do recurso financeiro. Disse que é assim que é feito na 267 

Secretaria da Criança e do Adolescente que tem como uma de suas atribuições cuidar das 268 

crianças e adolescentes em medidas socioeducativas, bem como as que sofrem maus tratos 269 

e estão em vulnerabilidade social. Sintetizou dizendo que primeiramente precisaria tomar pé 270 
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de como é o orçamento da SESP, pois não tem conhecimento nenhum da pasta e então 271 

após este levantamento e na medida em que se tem os projetos, estudar a necessidade 272 

individual de cada um, pois se existissem dois ou três ver qual seria o prioritário, dar 273 

andamento a este prioritário e sucessivamente depois ir atendendo as outras necessidades. 274 

Comentou que se ficar abrangendo tudo, vai sempre discutir, ficar debatendo e sempre 275 

voltando para o mesmo ponto. Reiterou que não conhece o orçamento da SESP e não sabe 276 

se já existe Projeto de Lei da Bolsa Atleta, disse que se já tivesse poderia começar a dar 277 

andamento para a SESP começar a executar, que parece que é o caso. Pode-se fazer o 278 

acompanhamento com relação ao Fundo, com relação aos convênios, com relação às 279 

instituições, os eventos no DF. Informou que se está em fase de elaboração da LOA de 280 

2015 e é preciso começar a desenvolver as ações e se for o caso inserir novas ações com o 281 

objetivo de ano que vem começar a executá-las. Salientou que a burocracia é lenta e que 282 

não se pode garantir que no ano que vem com todo o planejamento se consiga utilizar os 283 

recursos do Fundo, fato diferente quando se tem em mente o orçamento da SESP como um 284 

todo. É preciso ter clareza que o Fundo tem especificações que precisam ser seguidas, tem 285 

legislação própria e dizer que vai executar 100%, como dito na reunião anterior, é mais 286 

complicado; e que já se estaria em junho e ainda se teria todo o processo eleitoral que 287 

impediria de se executar contratações de duração continuada e que teria por 288 

obrigatoriedade ser finalizada até dezembro. Concluiu sua fala dizendo que veio para 289 

contribuir e que poderiam contar com ele para o que fosse preciso. O Presidente comentou 290 

que realmente acontecerão mudanças e que provavelmente será preciso uma reunião de 291 

Governo para decidir os novos andamentos. Além disto, fez um histórico da situação da 292 

utilização dos recursos do FAE aproveitando a oportunidade do Conselheiro Israel ir a uma 293 

reunião na SEPLAN. Informou que a SESP executou suas ações no ano anterior dentro do 294 

que foi planejado e agora surgiram os programas do FAE que estão em dificuldade de 295 

execução, pois é preciso conveniar; tem também o Edital para a aquisição de material 296 

esportivo que já tem quase um ano que se trabalha nele. A SESP seguiu as orientações da 297 

SEPLAN e buscou utilizar os recursos do FAE e colocou à disposição dos Conselhos seus 298 

Programas e Projetos para que fossem destinados os recursos do FAE e então houve um 299 

repasse do FAE para a SESP que ainda não foi liberado pela SEPLAN, só para 300 

contextualizar foi aquela cobrança feita no início da discussão pelo Conselheiro José 301 

Antônio; então a forma de executar os recursos do FAE foi destiná-los a Programas e 302 

Projetos já existentes na SESP, mas a cobrança da sociedade civil existe, a SESP recebe 303 

ligações de ligas, associações perguntado como ficará a utilização dos recursos do FAE. O 304 

Conselheiro Israel disse que fará o levantamento que comentou e depois marcará uma visita 305 

na SESP para ver o que se poderá fazer para agilizar todo este processo. Falou também 306 

que os recursos do Fundo não deveriam ser contingenciados e que normalmente eles vêm 307 

com o orçamentário e financeiro juntos, pois ás vezes se tem um e não o outro; e caso só 308 

tenha o orçamentário, então se buscaria a liberação deste financeiro junto à SEPLAN. O 309 

Presidente esclareceu que os R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) não são 310 

necessários de imediato na sua integralidade; foi feito um planejamento para sua utilização, 311 

em torno de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos reais) e agora se faz necessário o 312 

saldo orçamentário para poder se fazer a contratação de uma empresa para fazer os 313 

eventos que foram propostos, daqui a uns dois meses é que se faria necessário o recurso. 314 

O Conselheiro Israel questionou se o recurso do Fundo estava contingenciado, se poderia 315 
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se empenhar e não se poderia pagar. Repetiu que irá se situar de todo o contexto da SESP 316 

e depois poderão sentar para conversar. O Presidente disse que estará aguardando e 317 

reiterou que os recursos do Fundo foram disponibilizados para a SESP utilizá-los no 318 

Compete Brasília, Bolsa Atleta e Apoio a Eventos. A Secretária Executiva, diante da 319 

discussão, sugeriu que a SESP além de apresentar sua proposta referente aos recursos 320 

humanos apresentasse a proposta orçamentária para o ano de 2015 das duas unidades 321 

orçamentárias, assim os Conselheiros estariam se familiarizando com o que precisariam 322 

discutir em outros momentos; se poderia pensar em ter um grupo de Conselheiros mais 323 

coesos tendo a possibilidade de instrumentalizar aqueles que não estão familiarizados com 324 

as questões técnicas do orçamento e aqueles que precisariam conhecer mais sobre os 325 

aspectos relativos ao esporte, aprendendo sobre os Programas e Projetos da SESP. O 326 

Presidente concordou que isso seria fundamental. O Conselheiro José Antônio propôs que 327 

antes da partida do Conselheiro Israel os Conselheiros fizessem uma breve apresentação. 328 

O Conselheiro Israel disse que gostava de esporte e que havia sido atleta de judô, faixa 329 

preta, que também praticava vela e repetiu que todos podiam contar com a sua contribuição 330 

no Conselho. O Presidente finalizou a discussão comentando que a utilização dos recursos 331 

do FAE caminhou bastante e agora seria preciso aguardar os desdobramentos. 3) Sistema 332 

Desportivo do DF. O Presidente perguntou qual seria a Comissão com mais afinidade com a 333 

temática, seria a de Legislação ou todas. A Secretária Executiva ponderou que dependeria 334 

do ponto de vista e do momento que se tivesse tratando o assunto, se for para construir a 335 

ideia iria para a de Política e se for para trabalhar na elaboração da Lei na de Legislação. O 336 

Conselheiro César disse que via a de Política e de Programas e Projetos. O Presidente 337 

pediu que neste momento só fosse indicada a Comissão de cada prioridade e depois 338 

fossem discutidos o andamento das ações. 4) Lei da Bolsa Atleta (em andamento pela 339 

Comissão de Legislação e Normas). O Presidente disse que já está na de Legislação. O 340 

Conselheiro José Antônio informou que a elaboração da minuta caminhou bastante e que 341 

talvez ainda não esteja concluída na processa reunião plenária. 5) Lei do Programa 342 

Compete Brasília. A Secretária Executiva relembrou que na última reunião a SESP tomou 343 

para si esta responsabilidade. O Presidente sintetizou as discussões afirmando que dos 344 

cinco itens ficariam três para serem discutidos, pois o primeiro, referente aos recursos 345 

humanos, teve como encaminhamento a apresentação da proposta da SESP e, o segundo 346 

será o de acompanhar a execução dos recursos do FAE. Assim, ficariam o Sistema 347 

Desportivo, a Bolsa Atleta e o Compete Brasília, sendo que o Sistema Desportivo é um tema 348 

bastante abrangente e não se chegará a uma conclusão rápida. Deste modo, existiriam 349 

duas Comissões diretamente envolvidas, a de Política e a de Legislação. Especificamente a 350 

discussão da Bolsa Atleta está bem desenvolvida, eles poderiam marcar para apresentar em 351 

Plenária. O Conselheiro José Antônio disse que estão na fase final, de revisão, faltando 352 

alguns ajustes. A Secretária Executiva relembrou que havia um item que talvez o Presidente 353 

pudesse esclarecer à Comissão. O Conselheiro José Antônio perguntou qual teria sido o 354 

critério para se chegar ao número de Bolsas levando em consideração a modalidade e as 355 

categorias das Bolsas. O Presidente respondeu que não sabia e que acreditava que tivesse 356 

sido aleatório, baseado na demanda. O Conselheiro Paulo Henrique disse que seria 357 

importante ter esta informação, pois se alguém questionasse o grupo que está trabalhando 358 

agora só copiando do anterior poderia ficar numa situação difícil. A Secretária Executiva 359 

disse que outro debate foi quanto às diferenças entre a distribuição das Bolsas para as 360 
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modalidades individuais e coletivas e o Conselheiro José Antônio relembrou que ainda há as 361 

novas modalidades e também o percentual para as modalidades não olímpicas. O 362 

Presidente disse que a distribuição não deve ter dito um critério técnico e que as correções 363 

precisariam ser feitas agora para esta nova proposta. O Conselheiro José Antônio disse que 364 

tem cinco Bolsas para o Basquete, mas o time não joga com cinco. O Conselheiro Letisson 365 

disse que deveriam ter usado o mesmo critério da Bolsa Federal, onde nas modalidades 366 

coletivas ao fim das competições se escolhe os três melhores jogadores, assim nem sempre 367 

sai para jogadores do mesmo time. A Secretária Executiva explicou que a preocupação não 368 

seria como se chegou aos três melhores, mas sim com a quantidade de Bolsas ao se 369 

pensar num time. O Conselheiro Letisson explicou que a quantidade de atletas não está 370 

vinculada à formação de um time. A Secretária Executiva perguntou se havia na Bolsa 371 

Federal algum dispositivo legal informando como se chegou àquele número. O Conselheiro 372 

José Antônio disse que a Comissão teve dúvida e que faria uma proposta e que se não 373 

concordassem poderiam dar outra opinião, pois existiam outros embates para serem 374 

vencidos. A Conselheira Valéria disse que quando houve a discussão da Bolsa Paralímpica 375 

foi levada em consideração a quantidade de atletas por modalidade e o orçamento que se 376 

tinha. O Presidente retomou a palavra dizendo que estas discussões são produtivas e 377 

importantes, mas que talvez fossem mais pertinentes nos debates dentro da Comissão que 378 

com certeza caminhou bastante. Diante disto, sugeriu que poderia se unir esforços para 379 

concluir a minuta, pois parece que a discussão está focada em pontos específicos que 380 

precisam ser vencidos e a Comissão então decidiria quando levaria para a Plenária. O 381 

Presidente disse que o outro ponto seria a Lei do Programa Compete Brasília que a 382 

princípio ficou sob a responsabilidade da SESP e como não se conseguiu evoluir, o 383 

Conselheiro José Antônio se colocou à disposição para trabalhar na minuta. O Conselheiro 384 

José Antônio perguntou ao Presidente quem seria o contato na SESP para colaborar na 385 

elaboração da minuta, lembrando que o Colaborador Ademar já fez a transformação do 386 

Compete em Lei. A Secretária Executiva explicou que o Colaborador Ademar pegou 387 

somente a Portaria do Compete e a transformou numa linguagem de Lei, não fez nenhum 388 

estudo ou avaliação dos critérios, por exemplo. Comentou que seria preciso alguma 389 

avaliação, pois algumas questões como estão postas na Portaria poderiam não valer como 390 

Lei, pois poderiam engessar o funcionamento, a dinâmica do processo. O Conselheiro Paulo 391 

Henrique sugeriu que a discussão fosse encaminhada para a CLN. O Presidente disse que 392 

realmente seria o melhor caminho e que a Professora Beth e sua equipe seria o contato na 393 

SESP. O Conselheiro José Antônio propôs que o Presidente retornasse à CLN a 394 

responsabilidade de trabalhar na temática. Fato que foi acatado por todos. A Secretária 395 

Executiva sugeriu que fosse retomada a proposta inicial da CLN que seria primeiramente 396 

discutir a Bolsa Atleta, em seguida o Compete Brasília e para finalizar o Sistema Desportivo. 397 

O Conselheiro José Antônio disse que na realidade deveria se iniciar pelo Sistema 398 

Desportivo, opinião também partilhada pelo Conselheiro Paulo Henrique. O Presidente disse 399 

que realmente seria assim, mas que na prática a proposta da Déborah seria a mais viável e 400 

com isto se teria encaminhado os últimos três itens. O Conselheiro José Antônio disse que 401 

seria preciso definir a cargo de qual Comissão ficaria a responsabilidade do Sistema 402 

Desportivo ou de Política ou de Legislação e como ele foi o autor da minuta propôs que 403 

neste primeiro momento as reuniões fossem feitas em conjunto.  A Secretária Executiva 404 

sugeriu que a responsabilidade seria da Comissão de Política do Esporte – CPE com a 405 
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colaboração da CLN. O Presidente perguntou quem era o Coordenador da CPE. A 406 

Secretária Executiva disse que era o Conselheiro Paulo e que a CPE estava tendo um 407 

problema, pois o mesmo não estava conseguindo participar mais das reuniões, desde que 408 

foi designado Secretário Adjunto e com isto a Comissão precisaria definir um novo 409 

Coordenador dentre os membros: Carmem, Cristina, Juarez e Letisson. O Conselheiro 410 

Juarez disse que chegou há pouco tempo e não se sentiria confortável na posição e o 411 

Conselheiro Letisson ponderou que decidir um novo Coordenador sem a presença do 412 

anterior ou pelo menos uma consulta prévia também não seria o ideal. A Secretária 413 

Executiva disse não acreditar que o Conselheiro Paulo colocasse alguma objeção na 414 

alteração da Coordenação. O Presidente concordou que ele não ficaria melindrado e 415 

pontuou que as outras questões estariam caminhando bem e que o assunto Sistema 416 

Desportivo poderia ser conduzido de duas formas. A primeira seria alguém ou alguma 417 

Comissão pegar e direcionar o trabalho e a segunda se concluir os outros temas para dar 418 

suporte à CPE. O Conselheiro Paulo Henrique disse que seria importante se fazer um 419 

esforço, pois a elaboração do Sistema seria fundamental para todo o restante. O 420 

Conselheiro José Antônio relembrou que a Lei Orgânica cobra este Sistema, que a Lei Pelé 421 

cobra este Sistema e será ele quem norteará o trabalho da SESP e dos dois Conselhos e 422 

questionou como será conduzida na prática esta questão. A Secretária Executiva disse que 423 

a próxima reunião da CPE será no dia 01/07 e que poderá ser uma excelente oportunidade 424 

para se decidir novo Coordenador e retomar os trabalhos em virtude de não ter havido 425 

reuniões nos últimos dois meses, pois as discussões aconteceram em Plenária e Reuniões 426 

conjuntas dos Conselhos. O Conselheiro José Antônio disse ser uma ideia interessante, pois 427 

existiam membros novos para entrar e pessoas que gostariam de ser remanejadas das 428 

Comissões. A Secretária Executiva disse que a CLN se reunirá no dia 02 de julho e a 429 

Comissão de Programas e Projetos também no dia 02 e ela também poderia redefinir suas 430 

atribuições e unir esforços com a CPE para a discussão do Sistema Desportivo ou então 431 

continuar seu trabalho de levantamento dos Programas e Projetos da SESP. Salientou que 432 

seria preciso redefinir o funcionamento, as ações das Comissões, para dar sentido no que 433 

trabalhar deste momento em diante. O Conselheiro Letisson propôs que esta definição 434 

pudesse ser feita pelos Coordenadores das Comissões. O Conselheiro Juarez pontuou que 435 

seria preciso reconstituir e redefinir a Comissão de Política. O Conselheiro Paulo Henrique 436 

sugeriu que fosse retirada da CPE a discussão do Sistema Desportivo, pois poderá ter 437 

confusão a construção do Sistema tendo preocupação com as Políticas, não dará certo 438 

ajustar a Política dentro do Sistema. A Secretária Executiva explicou que a referência da 439 

discussão do Sistema ficar a cargo da CPE seria para poder se discutir a temática lá e não 440 

com o objetivo de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O Conselheiro Paulo Henrique 441 

enfatizou que não deveria ser assim e que talvez fosse possível criar um grupo específico 442 

para isto. A Secretária Executiva propôs então que se criasse um Grupo de Trabalho com o 443 

objetivo específico de trabalhar o Sistema Desportivo do DF. O Conselheiro Paulo Henrique 444 

comentou que coordena um grupo que trabalha num projeto do Ministério do Esporte no 445 

levantamento da legislação no esporte brasileiro e um dos subsistemas tem sido o Sistema 446 

Nacional e Brasileiro do Esporte e disse que existem muitos problemas em nível federal pela 447 

inadequação da criação e definição do que é o Sistema Desportivo. Afirmou que se não 448 

fosse bem definido o Sistema do DF poderiam ter os mesmos problemas do Nacional e 449 

Brasileiro. Comentou que até esta nomenclatura é estranha, pois o Sistema Nacional é uma 450 
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coisa e o Brasileiro é outra. Explicou que a Política pode ser mudada ao longo de um tempo, 451 

mas quando se define o Sistema mudá-lo depois é muito complicado. O Conselheiro José 452 

Antônio complementou falando que as questões orçamentárias e financeiras também fariam 453 

parte do Sistema Desportivo. O Conselheiro Paulo Henrique concordou com a opinião 454 

apresentada. O Conselheiro José Antônio disse que a ideia de ter um Grupo de Trabalho 455 

para estudar o Sistema Desportivo seria excelente, se evitaria problemas futuros como 456 

colocado pelo Professor Paulo Henrique, mesmo que este estudo demorasse muito. O 457 

Conselheiro Paulo Henrique reiterou que assim os trabalhos da CPE não ficariam 458 

comprometidos, pois não se confundiria as Políticas com o Sistema. O Conselheiro José 459 

Antônio disse ao Presidente que sua participação neste Grupo seria fundamental, pois como 460 

gestor da pasta teria muitas contribuições a dar. Informou que quando elaborou esta minuta 461 

baseou-se em Leis de três Estados brasileiros e na Lei Federal e complementou dizendo 462 

que o Professor Paulo Henrique já comentou em outras oportunidades que existem mais de 463 

200 Leis falando sobre Desporto no Brasil. O Conselheiro Paulo Henrique disse que na 464 

realidade são 3.114 Leis Brasileiras que eles levantaram naquele trabalho do Ministério do 465 

Esporte que foram promulgadas em torno de 200 Municípios. O Presidente comentou que 466 

depois de todas as discussões ficou clara a importância de se constituir este Grupo. O 467 

Conselheiro José Antônio disse que o Grupo poderia ser encabeçado pela Presidência da 468 

pessoa do Célio, que deixaria um tempo reservado para isto e este trabalho ficaria como um 469 

legado para o Esporte no DF, pois não se sabe se o mesmo continuará ou não na pasta. A 470 

Secretária Executiva ponderou que deixar a responsabilidade para o Secretário de Estado 471 

poderia de algum modo emperrar o processo de construção, pois seu tempo é escasso e o 472 

trabalho será longo e então sugeriu que ele pensasse em quem na Secretaria tem expertise 473 

para fazer parte do grupo e contribuir e fazer a ponte na sua ausência, talvez a Beth, a 474 

Rossana ou a Akemi. O Presidente disse que isto seria muito importante e questionou a 475 

todos como isto poderia ser feito na prática. A Secretária Executiva explicou como foi feita à 476 

época as reuniões do Grupo de Trabalho para a construção do Regimento Interno, eram 477 

marcadas reuniões semanais e em cada reunião se marcava a subsequente, de acordo com 478 

a disponibilidade dos participantes. O Conselheiro Paulo Henrique disse que seria 479 

importante alguém da SESP pegar o que seria o Sistema Nacional e o Brasileiro, isto seria a 480 

base e depois se levantar os Estados que já tem o Sistema montado e munido de todo o 481 

material e com esta Comissão constituída distribuir o material para estudo e que se isto 482 

fosse feito adiantaria bastante os trabalhos desta Comissão. A Secretária Executiva disse 483 

que não poderia ser ela a pessoa da SESP a fazer todo este trabalho. O Conselheiro Paulo 484 

Henrique concordou e reiterou que havia falado que deveria ser uma pessoa da SESP. A 485 

Secretária Executiva disse que poderiam pensar na sua pessoa por ela ser da SESP, por ter 486 

na época do Regimento ter pesquisado e alimentado todo o trabalho do Grupo criado para 487 

este fim e falou que neste momento lhe foram passadas outras atribuições e que não 488 

conseguiria conciliá-las com mais esta pesquisa. O Conselheiro José Antônio disse que tem 489 

alguns dos arquivos em meio eletrônico e solicitou a colaboração da Secretária Executiva 490 

para fazer parte deste Grupo. A Secretária Executiva respondeu que estará no Grupo para 491 

ajudar no trabalho de sistematização e construção, mas que não poderia colaborar no 492 

trabalho de pesquisa das Leis. O Conselheiro José Antônio disse que como já tinha algum 493 

material reiterou o pedido de ajuda argumentando que em um dia isto poderia ser concluído. 494 

A Secretária Executiva disse acreditar que se levaria mais tempo. O Conselheiro Paulo 495 
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Henrique afirmou que em um dia isto não seria concluído e se colocou à disposição para 496 

fazer o levantamento das Leis Estaduais e até Municipais, bem como a da Federal que 497 

falam sobre o Sistema Desportivo e complementou dizendo que ao mesmo tempo precisaria 498 

ser definido como seria o trabalho da Comissão. O Presidente propôs as seguintes etapas: 499 

1) levantamento do material pelo Professor Paulo Henrique; 2) compartilhamento do material 500 

com os Conselheiros; 3) seleção de um grupo da SESP para fazer o estudo de todo este 501 

material, juntamente com aqueles que tivessem interesse; e, 4) marcação do primeiro 502 

encontro para se fazer as primeiras observações e a partir deste momento se determinar 503 

como seria a atuação do Conselho. O Conselheiro Paulo Henrique sugeriu que este Grupo 504 

trabalhasse tendo por base a Lei Federal para não fazer nenhuma proposta contrária à Lei 505 

maior. O Conselheiro José Antônio afirmou que seria importante sair desta reunião com os 506 

nomes dos Conselheiros que farão parte deste Grupo. A Secretária Executiva disse que 507 

seria importante consultar o Regimento e verificar se não caberia ao invés de se constituir 508 

um Grupo de Trabalho se constituir uma Comissão que parece que tem o nome de especial 509 

e ficou sob sua responsabilidade verificar a melhor composição. Sugeriu também que já 510 

saísse desta reunião quem seria o coordenador deste Grupo ou Comissão para poder se 511 

fazer a ponte da SESP com o Conselho. O Conselheiro José Antônio se prontificou para 512 

assumir este papel em virtude de ter sido a pessoa que elaborou a minuta do Sistema 513 

Desportivo do DF. O Conselheiro Paulo Henrique comunicou que dentro de uns três meses 514 

será disponibilizado um software, totalmente gratuito, que fará pesquisa sobre assuntos 515 

relativos ao esporte; digitando-se somente a palavra chave será possível fazer o 516 

levantamento de todas as Leis Brasileiras desde 1851 até a presente data. VI – 517 

Pendências. a) Remarcação da reunião com a Frente Parlamentar do Esporte – Câmara 518 

Legislativa do DF. O Presidente afirmou que isto não caminhou e a Secretária Executiva 519 

explicou que devido aos esforços para vencer a demanda da utilização dos recursos do 520 

FAE, marcação de reunião conjunta entre os Conselhos foi inviável pensar em abrir outra 521 

frente de trabalho, ainda mais que a data proposta havia sido 20/05, momento onde se 522 

estava realizando reuniões extraordinárias. O Presidente disse que neste momento não 523 

seria a melhor época para se solicitar esta reunião, que o assunto poderia ficar em stand by. 524 

O Conselheiro Paulo Henrique sugeriu que o assunto não saísse de pauta, pois poderia 525 

acabar sendo esquecido.  O Conselheiro José Antônio disse que um bom momento de ir à 526 

Câmara Legislativa poderia ser quando tivessem a Lei de Incentivo ao Esporte ou a da 527 

Bolsa Atleta e reiterou que o tema não fosse tirado de pauta. b) Andamento do Projeto de 528 

Lei de Incentivo ao Esporte. O Presidente pediu para a Secretária Executiva passar as 529 

últimas informações. Ela explicou que faz o acompanhamento do andamento do processo 530 

na semana anterior à reunião plenária de acordo com as informações disponibilizadas no 531 

SICOP. Deste modo, em abril o processo estava no Gabinete do Secretário da Fazenda, já 532 

passou por outros setores e voltou ao Gabinete em 16/04; hoje pela manhã recebeu a 533 

informação da Assessoria do Gabinete do Secretário e que o processo estava em sua mesa 534 

e, deste modo, não haveria como dar outras informações, pois ele estava fora da Secretaria. 535 

Por solicitação da Secretária Executiva foi incluído o item marcação da reunião mensal dos 536 

Coordenadores que foi acordado que ficou prejudicado em função das novas propostas 537 

feitas nesta reunião. Ao solicitar a alteração do texto da Ata anterior, o Conselheiro Juarez 538 

pediu que fosse comunicado quando os recursos da fonte 125 tivessem sido repassados da 539 

SESP para a SEDF, pois deste modo poderia acompanhar mais de perto todo o trâmite. O 540 
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Presidente falou que levará o assunto na próxima reunião do CONFAE. VII – Informes. Não 541 

houve informes. VIII - Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente 542 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às onze horas e quarenta e 543 

cinco minutos, na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de Secretária Executiva 544 

do CONEF-DF, lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pelo Vice 545 

Presidente do CONEF-DF e por mim. Vale informar que esta Ata não foi assinada pelo 546 

Presidente, Célio René Trindade Vieira, pois o mesmo justificou sua ausência na Vigésima 547 

Reunião Ordinária, realizada no dia 16 de julho de 2014, sendo substituído pelo Vice 548 

Presidente, conforme previsto no artigo 57 do Regimento Interno do CONEF-DF. 549 

 550 

 551 

   JOSÉ ANTÔNIO SOARES SILVA                                      DÉBORAH IGREJA DO PRADO  552 
      Vice Presidente – CONEF/DF                                      Secretária Executiva – CONEF/DF 553 
 554 


