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Aos vinte e um dias do mês de dezembro de dois mil e doze, às dez horas e vinte 4 

minutos, na Sala de Reunião do Gabinete da SESP, no 1º andar do Centro de 5 

Convenções Ulisses Guimarães, Ala Sul, Brasília/DF, foi realizada a Primeira Reunião 6 

Extraordinária 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), Geraldo Pereira da Silva Filho (Secretaria de Estado de 9 

Educação), Carlos César Soares (Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento), 10 

Sandro Eric da Silva Melo Monteiro (Administração Regional), José Antônio Soares Silva 11 

(Federação Esportiva do Distrito Federal), Valeska Caixeta (Segmento Esportivo 12 

Universitário), Carmem de Oliveira (Atletas do Distrito Federal), Alex Charles Rocha 13 

(Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal), João Alves do Nascimento 14 

Filho (Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal) e Déborah Igreja do 15 

Prado, Secretária Executiva do CONEF/DF. Justificaram ausências os (as) 16 

Conselheiros (as): Júlio César Ribeiro (Presidente CONEF/DF), Maria Luiza Fonseca 17 

do Valle (Secretaria de Estado de Educação), Carlélia Fernandes Lima (Secretaria de 18 

Estado da Criança), José Valentim Martins Melo (Secretaria de Planejamento e 19 

Orçamento), Paulo Henrique Azevedo (Representante de Notório Saber Esportivo) e 20 

Létisson Samarone Pereira (Esporte para Pessoas com Deficiência). O Conselheiro 21 

Célio René, substituindo o Presidente, iniciou a reunião saudando todos os presentes e 22 

justificando a ausência do Presidente. Em seguida, leu a pauta: I - Aprovação da Pauta; 23 

II - Posse dos Conselheiros já nomeados (Eber); III - Votação do Regimento Interno do 24 

CONEF/DF; IV - Votação da Logo do CONEF/DF; V - Informes; e, VI – Encerramento e 25 

solicitou sua aprovação. A Secretária Executiva pediu a retirada de pauta do item II pela 26 

ausência do Conselheiro. III - Votação do Regimento Interno do CONEF/DF. O 27 

Conselheiro José António relatou como foram realizadas as reuniões do Grupo de 28 

Trabalho (GT) do Regimento Interno. Esclareceu que o GT teve em torno de 10 29 

encontros para produzir o documento e que o mesmo ainda passará pelo jurídico da 30 

SESP. Informou também que o Conselho terá auxílio da Assessoria Jurídica do 31 

Conselho de Assistência Social do Distrito Federal na revisão do documento. Só então 32 

é que poderá ser encaminhado ao Poder Executivo. Comunicou que a elaboração do 33 

Regimento Interno teve um estudo prévio de seis Regimentos de outros Estados, bem 34 

como levou em consideração o anterior, ainda em vigor. Notificou que no novo 35 

Regimento foi proposto o artigo nº 79 que dará autonomia ao Plenário para alterar 36 

qualquer aspecto do Regimento do CONEF-DF. Esclareceu que a Secretária Executiva 37 

encaminhou constantemente o Regimento por e-mail para todos os Conselheiros 38 

poderem contribuir e, até a data de terça-feira, dia 18 de dezembro de 2013, foram 39 

recebidas duas colaborações que foram incluídas quase que na integra no documento 40 

final. Participou aos Conselheiros que depois de muita discussão o GT ainda 41 

permaneceu com algumas dúvidas. A primeira foi o voto de desempate do Presidente. 42 

Explicou que neste Conselho o Presidente é o próprio Secretário de Estado que ele é 43 

um membro e tem voto como Conselheiro. A situação posta é se ele também teria o 44 
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voto de desempate. Informou ainda que há Regimentos que deixam este aspecto para 45 

ser decidido em casos omissos. Relembrou a todos que este Conselho é composto por 46 

onze membros sendo seis do governo e cinco da sociedade civil. Os Conselheiros 47 

expuseram suas opiniões e seguiu-se para a votação. Eram possíveis oito votos e a 48 

votação ficou para sete votos a favor do voto de qualidade para o Presidente do 49 

Conselho e um voto contrário. A segunda dúvida diz respeito à eleição de um Vice-50 

Presidente. Ele explicou que a figura do Vice-Presidente foi prevista para que o 51 

Conselho não ficasse amarrado na ausência do Presidente na medida em que a Lei não 52 

prevê seu substituto e o cargo é específico para o ocupante do cargo de Secretário de 53 

Estado de Esporte. O GT percebeu ao analisar os demais Regimentos que sempre havia 54 

a presença de um Vice-Presidente. Salientou que como a Presidência sempre será do 55 

segmento do governo a proposta é que a Vice-Presidência seja da sociedade civil. Esta 56 

votação seria feita em Plenário pelos representantes da sociedade civil. O Conselheiro 57 

Célio relembrou que há Conselhos que tem mandato da Presidência alternado, ora do 58 

governo e ora da sociedade civil. A proposta de criação do Vice-Presidente foi aceita 59 

por unanimidade. O Conselheiro Geraldo entendeu a discussão sobre a figura do Vice-60 

Presidente, mas trouxe à discussão o problema enfrentado pelo CONEF que é o da não 61 

participação efetiva do Presidente. Questionou se há alguma previsão no Regimento 62 

sobre o tema. O Conselheiro José Antônio informou que a situação do Presidente é 63 

imposta por Lei, ele tem cadeira cativa na Presidência. A Secretária Executiva 64 

esclareceu que uma das atribuições do Presidente é a de presidir as Reuniões e na 65 

medida em que ele não comparece isto precisa ser delegado para alguém. Ao se criar 66 

a figura do Vice-Presidente esta atribuição passaria para ele e na ausência dos dois 67 

seria escolhido um Conselheiro dentre os presentes para assumir a função naquela 68 

Plenária. Exemplificou que isto vem acontecendo atualmente no CONEF e o 69 

Conselheiro Célio René presidiu as Reuniões. Lembrou que pelo dispositivo legal atual 70 

o fato do Presidente ter um suplente não fará com que esta pessoa seja 71 

automaticamente o Presidente do CONEF. O suplente será o seu representante, mas a 72 

Presidência é prerrogativa do Secretário de Estado.  O Conselheiro José Antônio 73 

retomou a palavra a apresentou a terceira dúvida que se referia as Comissões. Foram 74 

propostas quatro Comissões para o Regimento: 1) Política do Esporte que englobaria o 75 

alto rendimento, participação e educação; 2) Comissão de Orçamento e Finanças; 3) 76 

Comissão de Legislação e Normas; e, 4) Comissão de Programas e Projetos. Estas 77 

serão as Comissões Permanentes. Ainda haverá as Comissões Temporárias, com 78 

prazo definido e temática nova, e, também os Grupos de Trabalho que são 79 

hierarquicamente inferiores às Comissões. Expos que os Grupos de Trabalho subsidiam 80 

as Comissões e poderão ser compostos por especialistas e doutores em determinado 81 

assunto que não farão parte do Conselho, serão convidados e serão colaboradores nas 82 

discussões específicas. Os Grupos de Trabalho apresentam suas discussões para as 83 

Comissões que são responsáveis de levar a matéria à Plenária. O quarto assunto 84 

discutido foi sobre a participação dos Conselheiros nas Reuniões e o seu quórum. O 85 

Conselheiro José Antônio propôs que fossem previstas no Regimento as ausências nas 86 

Reuniões de qualquer Conselheiro e a proposta é que se faltarem três Reuniões 87 

consecutivas e cinco intercaladas, sem justificativa, o segmento que o Conselheiro 88 
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representa seria informado e seria solicitada uma nova indicação em função de se ter 89 

um Conselho atuante. Contudo, isto não se aplicaria ao Presidente, pois sua cadeira é 90 

cativa e ele não poderá ser substituído. Informou, ainda que para abrir uma Reunião 91 

Plenária seria necessária a presença de pelo menos quatro Conselheiros e para 92 

deliberar qualquer decisão seriam necessários sete Conselheiros, pois assim se 93 

garantirá a legitimidade das ações do Conselho. Propostas aceitas por unanimidade. 94 

Outro aspecto que foi discutido e retirado do Regimento foi a decisão do Presidente Ad 95 

Referendum, que consiste em ele decidir à vontade e depois levar à Plenária para sua 96 

aprovação. O GT pensou que não existindo esta possiblidade se estaria forçando o 97 

comparecimento do Presidente às Reuniões, onde ele apresentaria determinada 98 

discussão e o colegiado decidiria. O Conselheiro João Alves relembrou o artigo que 99 

demonstra a importância e relevância do trabalho de um Conselheiro e que sua 100 

presença em Reunião pode ser justificativa de ausência em seu trabalho. Os 101 

Conselheiros concordaram com a proposta. O Conselheiro José Antônio comentou que 102 

no Regimento não estão previstas as competências de cada Comissão e solicitou aos 103 

Conselheiros que decidissem se seria ou não necessário especificá-las. O Colegiado 104 

decidiu que no momento não haveria razão para elencar as competências das 105 

Comissões no Regimento. Ele informou que as Comissões serão compostas por pelo 106 

menos três membros sendo um Coordenador e outro Relator e não foram delimitados 107 

os números de Comissões que um Conselheiro poderia participar. Relatou que nas 108 

Comissões a participação do suplente será diferenciada, ele terá voz e voto. No Plenário 109 

se o suplente não estiver substituindo o titular ele só terá voz. Sinalizou que a Comissão 110 

de Programas e Projetos é uma inovação deste Regimento, não foi encontrada em 111 

outros e o seu objetivo estaria em viabilizar as entidades conhecimento para a 112 

elaboração de projetos e para a prestação de contas dos recursos públicos utilizados. 113 

O Conselheiro João Alves trouxe o último tópico a ser tratado que diz respeito à 114 

Secretaria Executiva. O Conselheiro José Antônio salientou que a Secretaria Executiva 115 

é essencial para o funcionamento do CONEF e a proposta é para se ter seis servidores: 116 

Secretária Executiva, Apoio Administrativo, Assessoria Jurídica, Assessoria Contábil, 117 

Assessoria Técnica em Educação Física e Assessoria de Projetos. Ele comentou que 118 

esta estrutura está estreitamente relacionada às quatro Comissões já mencionadas 119 

anteriormente. O Conselheiro Célio René indagou se a criação de cargos e estrutura 120 

não seria uma atribuição específica da SESP. Após muitos debates decidiu-se que: a) 121 

A SESP por ter obrigação legal junto ao CONEF de dar suporte técnico-administrativo 122 

precisará oferecer estrutura para o trabalho do Conselho principalmente quando este 123 

estiver funcionando na sede; b) por não haver previsão legal da estrutura da Secretaria 124 

Executiva do CONEF o próprio colegiado irá sugerir a forma com a qual quer trabalhar; 125 

c) este assunto será debatido em Plenária e a proposta é de ser elaborado um 126 

documento solicitando a criação de determinados cargos para atender ao 127 

funcionamento do CONEF e referendar à SESP junto aos órgãos competentes a 128 

mudança da sua estrutura; d) verificar junto ao jurídico a legalidade de constar no 129 

Regimento a estrutura da Secretaria Executiva proposta pelo CONEF; e) o colegiado 130 

deseja participar da escolha das pessoas que comporão à Secretaria Executiva, em 131 

virtude de manter o Conselho forte e atuante. O Conselheiro Geraldo questionou se as 132 
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sugestões que encaminhou foram atendidas e surgiu o debate sobre a abrangência de 133 

atuação do Conselho no que se refere ao orçamento do esporte. Seria em todo o DF ou 134 

somente no da SESP? Os Conselheiros entenderam que caberá ao Conselho 135 

acompanhar o orçamento do Esporte em todo o DF, pois o CONEF tem competência 136 

para planejar, normatizar, fiscalizar e acompanhar toda a Política de Educação Física, 137 

do Desporto e do Lazer no DF. Para finalizar, o Conselheiro José Antônio resumiu o 138 

encaminhamento do Regimento: a) a Secretária Executiva irá organizar o documento 139 

final que será encaminhado ao jurídico; b) após a análise do jurídico da SESP e do CAS 140 

irá retornar ao GT para analisar as modificações sugeridas; e c) o GT encaminhará a 141 

Minuta ao Presidente para seguir ao Executivo. O Regimento foi aprovado por 142 

unanimidade. IV - Votação da Logo do CONEF/DF. O Conselheiro Alex apresentou a 143 

proposta de nova logo com as sugestões advindas da Plenária anterior, bem como, o 144 

Conselheiro José Antônio trouxe as propostas das logos desenhadas pelo seu filho. 145 

Numa primeira votação foram dadas duas opções de voto para cada Conselheiro e ao 146 

todo foram disponibilizadas 13 imagens de logos. Em seguida, foram elencadas as duas 147 

mais votadas (Logos 2 e 13) e feita nova votação.  Ao final, entre sete possíveis votos 148 

a Logo 13 foi eleita com seis votos. V – Informes. a) O Conselheiro José Antônio 149 

solicitou que fosse feita a Moção da participação dos Conselheiros na promulgação da 150 

PLC 45 e que constasse no Registro da Secretaria e que fosse feita a sua publicação. 151 

b) O Conselheiro Célio René informou que o Secretário está atento às questões do 152 

Conselho e que não compareceu às reuniões anteriormente para deixar que o trabalho 153 

do Regimento fosse feito com desenvoltura e debate, mas que estará presente nos 154 

próximos momentos. c) O Conselheiro Célio René agradeceu aos membros do GT o 155 

excelente trabalho realizado, bem como a todos os que contribuíram para o andamento 156 

das atividades do CONEF. Desejou aos Conselheiros um Feliz Natal e um ano de 2013 157 

cheio de saúde e sucesso. VI – Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o 158 

substituto do Presidente, Célio René, agradeceu a presença de todos e declarou 159 

encerrada a reunião às 12h15min, na qual eu, Déborah Prado, na qualidade de 160 

Secretária Executiva do CONEF/DF, lavrei a presente ata, lida e achada conforme, 161 

segue assinada pelo substituto do Presidente do CONEF/DF e por mim. 162 

 163 

 164 
   CÉLIO RENÉ TRINDADE VIEIRA                           DÉBORAH IGREJA DO PRADO 165 
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