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Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e doze, às dez horas e quinze 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 

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

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

Notório Saber Esportivo), Geraldo Pereira da Silva Filho (Secretaria de Estado de 9 

Educação), Fábio Ferreira Martins (Secretaria de Estado da Criança), Carlélia 10 

Fernandes Lima (Secretaria de Estado da Criança), Carlos César Soares (Secretaria 11 

de Estado de Planejamento e Orçamento), Sandro Eric da Silva Melo Monteiro 12 

(Administração Regional), Deyse Maria da Silva Nascimento (Administração Regional), 13 

José Antônio Soares Silva (Federação Esportiva do Distrito Federal), Valeska Caixeta 14 

(Segmento Esportivo Universitário), Zilda Pessoa Silva (Segmento Esportivo 15 

Universitário), Alcio Silva Costa (Atletas do Distrito Federal), Ulisses de Araújo 16 

(Esporte para Pessoas com Deficiência), Alex Charles Rocha (Conselho Regional de 17 

Educação Física do Distrito Federal), João Alves do Nascimento Filho (Conselho 18 

Regional de Educação Física do Distrito Federal) e Déborah Igreja do Prado, 19 

Secretária Executiva do CONEF/DF. Justificaram ausências os (as) Conselheiros (as): 20 

Júlio César Ribeiro (Presidente CONEF/DF), Maria Luiza Fonseca do Vale (Secretaria 21 

de Estado de Educação), Paulo Henrique Azevêdo (Notório Saber Esportivo), Geusa 22 

Santana da Silva (Federação Esportiva do Distrito Federal). O Conselheiro Célio René, 23 

substituto do Presidente, iniciou a reunião saudando todos os presentes e justificando 24 

a ausência do Presidente. Solicitou que os Conselheiros se apresentassem 25 

rapidamente informando que a partir deste momento as reuniões seriam de trabalho e 26 

haveria necessidade de todos se conhecerem um pouco mais. Após a apresentação o 27 

Conselheiro Célio René salientou a importância do Conselho para o Esporte do DF 28 

contribuir para a política pública. Retomada a Pauta da reunião foi dada posse ao 29 

Conselheiro Geraldo e justificada a ausência do Conselheiro Paulo Henrique e 30 

informado que ao final da reunião seria entregue o Certificado de Posse. O 31 

Conselheiro Célio René informou sobre a reforma na sede do Conselho, que é 32 

localizada na EQS 106/107, atrás do Cine Brasília, e a necessidades de se fazer as 33 

Reuniões na SESP. Após debate sobre o calendário de 2012 os Conselheiros 34 

decidiram que seriam realizadas duas reuniões, uma em outubro, dia 26, e outra em 35 

novembro, dia 23 e, em função do espaçamento das reuniões se definiriam tarefas 36 

para os Conselheiros realizarem. As duas reuniões serão realizadas às 10h e na 37 

reunião de novembro este assunto será retomado. O Conselheiro Célio René propõe 38 

que seja analisado o outro item da pauta que é o Regimento Interno do CONEF/DF. 39 

Ele declarou que já existe um Regimento datado de 2002 e que o mesmo precisa ser 40 

aprimorado, aperfeiçoado. Indagou o grupo sobre a melhor forma de tratar o tema. O 41 

Conselheiro João sugeriu que o Regimento fosse lido nesta reunião e que fosse 42 

discutido na próxima reunião. O Conselheiro Célio René propôs a criação de um 43 

Grupo de Trabalho com prazo determinado para apresentar uma minuta sobre o 44 
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Regimento. Esta sugestão foi complementada pelo Conselheiro Ulisses que contribuiu 45 

afirmando que o prazo poderia ser o da reunião de 23 de novembro e que durante este 46 

período seriam passadas as contribuições por e-mail e este grupo sistematizaria todo 47 

o documento. Complementou dizendo para que houvesse sucesso neste formato de 48 

trabalho seria necessário haver uma pessoa responsável pelo envio de todas as 49 

informações. A Secretária Executiva se pronunciou dizendo que havia aberto um e-50 

mail em nome do Conselho e que iria disponibilizar arquivo para todos os Conselheiros 51 

com telefones e e-mails para facilitar os contatos entre os membros do Conselho. A 52 

Secretária Executiva enfatizou que a importância de se discutir e adequar o Regimento 53 

está em função de que o vigente foi elaborado de acordo com uma Lei revogada e que 54 

também há necessidade dos Conselheiros definirem a forma e modo com o qual irão 55 

trabalhar, por exemplo: se haverá ou não Comissões. Ela comentou que neste 56 

momento os Conselheiros tem a oportunidade de criar, determinar o funcionamento do 57 

Conselho. O Conselheiro Geraldo relembrou da existência do Conselho Nacional e 58 

que o Regimento produzido pelo grupo não poderá conflitar com este. O Conselheiro 59 

José Antônio apontou que a contribuição dos Conselheiros representantes do 60 

CREF/DF nesta temática será de extrema relevância e sugeriu que o grupo de 61 

trabalho tivesse a participação de três membros e que no dia 23 de novembro 62 

apresentasse uma minuta para discussão. O Conselheiro Célio René retomou a 63 

sugestão do Conselheiro Geraldo sobre a busca de informações e ampliou que 64 

também fosse consultado o Regimento de outros Estados que inclusive tem atuação e 65 

legislação mais avançada que o DF. Informou também que no Fórum dos Secretários 66 

de Estado sugeriu-se que seja realizado em Encontro dos Conselhos Estaduais de 67 

Esporte para ver o que cada Estado está fazendo. Assim, podem-se pegar os modelos 68 

e utilizar para a realidade do DF. O Conselheiro João Alves se prontificou a fazer parte 69 

do grupo e relatou que o tempo era curto e que seria preciso apresentar uma minuta 70 

na reunião do dia 23 de novembro. Já haveria um estudo a ser apresentado no dia 26 71 

de outubro, onde poderiam ser usadas cores variadas para marcar as contribuições 72 

dos Conselheiros e a aprovação do Regimento seria para a reunião de novembro. O 73 

Conselheiro José Antônio trouxe sua experiência na elaboração da Lei de Incentivo ao 74 

Esporte do DF que entre várias discussões levou um ano para ser concluída. Afirmou 75 

que o Regimento ainda precisará passar pelo aval do Governador e que poderá sofrer 76 

modificações, mas o importante é que todos participem da construção do documento. 77 

Sugeriu que o grupo fosse responsável pelo estudo, mas que contasse com a 78 

participação de todos e que seria preciso ter o auxílio da Secretaria Executiva para 79 

receber e enviar os e-mails a todos os Conselheiros. O Conselheiro Célio René propôs 80 

aos Conselheiros que se definisse as três pessoas para comporem o grupo e também 81 

que fosse repassado a todos modelos de regimento de outros Estados e do DF para 82 

embasar os estudos. Esta tarefa ficará a cargo da Secretaria Executiva. O Conselheiro 83 

José Antônio sugeriu que um dos membros do CREF fizesse parte deste grupo e ele 84 

próprio se colocou à disposição para colaborar.  A Conselheira Valeska argumentou 85 

que três pessoas no grupo é pouco, pois são vários segmentos sendo representados e 86 

que possuem ideias divergentes, não seria só a questão legislativa, há 87 

posicionamentos da área da educação, do desporto, do deficiente. Assim, poderia ser 88 
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pensado em um número mínimo de três, mas aqueles que quisessem poderiam 89 

contribuir e que a organização teria que partir da Secretaria Executiva. O Conselheiro 90 

Célio René enfatizou que as visões diferentes são de fundamental importância para a 91 

construção do documento e que nem sempre a visão jurídica é suficiente para traduzir 92 

o que ser quer. O Conselheiro Fábio sintetizou a proposta: os três seriam os 93 

responsáveis para sintetizar, filtrar o estudo do Regimento, mas todos os Conselheiros 94 

estariam o todo tempo contribuindo. O Conselheiro Alex se colocou à disposição para 95 

ser o terceiro membro do grupo, mesmo que já tenha em membro do CREF. O 96 

Conselheiro José Antônio sugeriu que o Conselheiro Célio René fosse mais um 97 

membro. Este prontamente concordou com a indicação. O Conselheiro José Antônio 98 

relembrou que no dia da posse o representante da OAB se prontificou a ajudar e que 99 

seria interessante submeter à apreciação deles o documento pronto, fato que 100 

legitimaria mais ainda o trabalho do Conselho. O Conselheiro Célio René sugeriu que 101 

após a reunião os quatro membros do grupo organizassem o seu modo de trabalho. O 102 

Conselheiro José Antônio informou que os Estados mais avançados em Regimento 103 

são: SC, RS, SP, CE, MA, RJ. E também relembrou do Conselho dos Direitos da 104 

Criança e do Adolescente – CDCA. A Secretária Executiva comentou que todos os 105 

Conselhos de Política Pública tem regimento e que o grupo precisaria definir se quer 106 

modelos de outras temáticas ou somente de Conselhos da área esportiva. Salientou 107 

que existem tópicos específicos que fazem parte de todos os Regimentos: 108 

competências, atribuições do Conselho, atribuições dos membros, funcionamento, 109 

vacância, substituição dentre outros. O Conselheiro José Antônio indagou da 110 

possibilidade de haver uma carteirinha para identificar os Conselheiros, pois será 111 

preciso estar se apresentando em diversos locais. Isto mostrará a força do Conselho 112 

no momento da representação. Ela pode acontecer junto à Câmara ou a outros locais. 113 

A Secretaria Executiva ficou de verificar junto ao Departamento de Pessoal a 114 

viabilidade do fato. O Conselheiro José Antônio também questionou sobre a 115 

elaboração de um site. A Secretária Executiva informou que buscou junto à Assessoria 116 

de Comunicação a possibilidade de colocar um link na página da SESP sobre o 117 

CONEF/DF. A responsável pelo setor disse que houve um problema em todos os sites 118 

do GDF e que no momento isto não seria viável. A Secretária Executiva relatou sua 119 

experiência no I Seminário de Conselhos de Estado do DF e que a Secretaria de 120 

Transparência e Controle exigirá que os Conselhos publicizem algumas informações 121 

como: pauta, ata e seus membros e que poderá ser construída uma página ou site 122 

específico para todos os Conselhos do DF. Ela comentou que para cuidar de um site é 123 

preciso ter pessoal e ver quem será o responsável. O Conselheiro Alex já cuidou do 124 

portal do Ministério da Saúde e se prontificou a colaborar nas questões relativas ao 125 

site, pois é web design. O Conselheiro José Antônio trouxe diversos pontos 126 

importantes para ter no site: planejamento de projeto, como preparar pessoas para 127 

gerenciar projetos, prestação de contas. O Conselheiro Célio René salientou a 128 

importância da publicidade e transparência e que elas também fortalecem o Conselho 129 

e solicitou, mais uma vez, que fosse colocada alguma informação na página da SESP 130 

e que fosse visto também como os outros Conselhos fazem as suas divulgações. O 131 

Conselheiro Ulisses relembrou que as redes sociais da SESP, face book, estão em 132 
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funcionamento. O Conselheiro João Alves comentou do funcionamento e importância 133 

das redes sociais. O Conselheiro Célio René passou para o item de pauta Informes e 134 

falou da reforma da sede, que já está sendo visto mobiliário, que haverá sala para 135 

reunião com mesa grande e cadeiras e a SESP estará providenciando o necessário 136 

para o funcionamento do CONEF/DF. O Conselheiro José Antônio comenta da 137 

visibilidade do CONEF/DF e da importância da identificação física do local. A 138 

Secretária Executiva aproveitou a oportunidade do grupo ter um web design e sugeriu 139 

a criação de uma logo, do Conselho ter uma identidade e trazer para o dia 26. O 140 

Conselheiro Célio René questionou o grupo sobre a sugestão de pauta da reunião do 141 

dia 26 de outubro e foi dito: votação da logo, as fotos para a carteira de identificação e 142 

apresentar estudo preliminar do Regimento Interno, O Conselheiro José Antônio 143 

solicitou que já fosse passado de pronto os regimentos dos outros Conselhos para o 144 

início dos trabalhos. A Secretária Executiva comentou sobre o seu papel e sugeriu que 145 

fosse pensado sobre o apoio técnico-administrativo. O Conselheiro José Antônio 146 

solicitou algum recurso para o Conselho e o Conselheiro Célio René relembrou que 147 

recurso está relacionado a uma determinada ação e que seria preciso definir esta 148 

ação: Palestra. O Conselheiro José Antônio salientou a importância de apresentar o 149 

Conselho, divulgar o CONEF/DF para a sociedade esportiva. A Secretária Executiva 150 

informou que existem dois Conselhos na SESP, O CONFAE que é responsável pelo 151 

recurso do FAE e no regimento interno precisará deixar isto claro e que esta 152 

divulgação seria mais viável após a estruturação do regimento. O Conselheiro Ulisses 153 

relembrou que antes da saber suas funções não seria recomendado mostrar para a 154 

sociedade nada. O Conselheiro Célio René salientou que se o Regimento estiver 155 

pronto ao final de novembro, haverá até meados de dezembro para organizar alguma 156 

ação de divulgação. O Conselheiro Célio René retomou a importância do papel do 157 

Conselho e que a sua manifestação é fundamental para o esporte. Citou o exemplo de 158 

que o Conselho se manifestar na Lei de Incentivo ao Esporte, ao trabalho do FAE. A 159 

Secretária Executiva retomou a pauta sobre a necessidade da posse de novos 160 

Conselheiros, em virtude de mudanças das indicações. O Conselheiro João relembrou 161 

que antes havia a certificação de entidades e que isto caberia ao CONEF/DF. O 162 

Conselheiro Ulisses explicou que será no Regimento Interno a definição das 163 

atribuições e que existem duas Certificações: a primeira para usar recurso do FAE e a 164 

outra para o funcionamento institucional. O Conselheiro Célio René exemplificou que 165 

recebeu autorização para funcionamento de academias de ginástica pela SESP. A 166 

dúvida é se é a SESP ou o Conselho o responsável pela realização desta certificação. 167 

O Conselheiro Ulisses trouxe a Lei Orgânica e o papel da SESP. A Secretária 168 

Executiva exemplificou que a SESP – Projeto Escola de Esporte responde ao CDCA 169 

por atender crianças e adolescentes e aí recebe aval para funcionar e também que o 170 

CAS/DF verificou junto ao CETEFE se a entidade cumpria ou não as exigências para 171 

se inscrever no Conselho. Ela comentou que o papel do CONEF/DF não pode ser 172 

confundido com o do CREF, conselho de órgão de classe. O Conselheiro Ulisses disse 173 

que dentro de um ano o CONEF/DF será o responsável pela execução desta ação, 174 

verificar a prática, a atuação da entidade, o regimento entre outras, o trabalho do 175 

Conselho será enorme, intervirá quando houver denúncias. A Secretária Executiva 176 
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relatou sua experiência como Conselheira do CAS/DF e disse que o trabalho do 177 

Conselho é grande e muito importante. E as decisões do CAS/DF são publicadas no 178 

DODF. O Conselheiro Ulisses relembrou que a função de todos os Conselheiros e a 179 

certificação precisa ser vista com cuidado. Salientou que a instituição passa a ter 180 

legitimidade, mas será preciso dar prazo para credenciamento das entidades e definir 181 

quais são os documentos necessários ao credenciamento e o conselho dará 182 

legalidade e provavelmente durante um ano será muito trabalho e ninguém poderá 183 

pensar em acabar com qualquer entidade por causa de instrumentalização, pois atrás 184 

delas existem pessoas. Será preciso pensar num prazo para a entidade se adequar. O 185 

Conselheiro José Antônio relembrou época de decisão judicial para as academias das 186 

artes marciais – identificação dos participantes e afirmou que se o Conselho veio para 187 

fiscalizar, se este é o seu papel é para atuar. O Conselheiro Ulisses trouxe a 188 

importância do papel do Conselheiro, titular ou suplente, e afirmou que a 189 

responsabilidade dentro do Código Civil é grande, havendo um erro institucional de 190 

qualquer um de nós, todos serão responsáveis por Lei e é pesado, pode haver até 191 

perda de cargo público. O papel do Conselheiro tem que estar fora das questões 192 

políticas, o Conselho será acompanhado pelo Governo em todas as suas ações. A 193 

Secretária Executiva comentou que a Presidente do CAS/DF já havia se 194 

disponibilizado para colaborar com o Secretário da SESP e explicar o que é Conselho, 195 

seu papel, quais pontos chaves precisam estar num Regimento e tem vinte anos de 196 

experiência na vivência dos Conselhos. Os Conselheiros concordaram e se tornou 197 

mais um assunto para a pauta do dia 26. O Conselheiro José Antônio pediu que os 198 

horários da reunião fossem seguidos e que um tempo muito prolongado não é 199 

produtivo e propôs que as reuniões tivessem duas horas de reunião e que houvesse 200 

adequação com o tamanho de pauta. Após colocação de diversos Conselheiros 201 

estipulou-se que os encontros iniciariam às 10h e teriam duas horas de duração e que 202 

na reunião de 23 de novembro seria redefinido o calendário para 2013. O Conselheiro 203 

Ulisses falou que as reuniões precisam ser abertas e que o público externo tem a 204 

palavra quando lhe é dada, mas que é preciso publicar as datas, o calendário das 205 

reuniões. A Secretária Executiva sugeriu que este tema seja pauta da reunião do dia 206 

23 de novembro. Nada mais havendo a ser tratado, o substituto do Presidente, Célio 207 

René, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 12h05min, 208 

na qual eu, Déborah Prado, na qualidade de Secretária Executiva do CONEF/DF, 209 

lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pelo substituto do 210 

Presidente do CONEF/DF e por mim. 211 

 212 
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