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 3 
Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e quatorze, às dez horas e vinte e cinco 4 

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

do Distrito Federal - CONEF-DF, na EQS 106/107, Asa Sul, Brasília/DF, foi realizada a 6 

Vigésima Reunião Ordinária do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer - 7 

CONEF/DF, com a presença dos seguintes Conselheiros: Carlos César Soares (Secretaria 8 

de Estado de Planejamento e Orçamento), Paulo Henrique Azevêdo (Notório Saber 9 

Esportivo), José Antônio Soares Silva (Federação Esportiva do Distrito Federal), Carmem de 10 

Oliveira Furtado (Atletas do Distrito Federal), Antônio Abdias Capelo Barroso Silva (Atletas 11 

do Distrito Federal), Letisson Samarone Pereira (Esporte para Pessoas com Deficiência), 12 

Cristina Queiroz Mazzini Calegaro (Conselho Regional de Educação Física do Distrito 13 

Federal), Alex Charles Rocha (Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal) e 14 

Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do CONEF-DF. Foi conferido o quórum para 15 

abertura da Reunião e havia seis Conselheiros Titulares presentes, número suficiente para a 16 

abertura da Reunião. Em virtude da ausência justificada do Presidente do CONEF-DF, 17 

Conselheiro Célio René Trindade Vieira, a reunião foi conduzida pelo Vice Presidente, 18 

Conselheiro José Antônio Soares Silva, conforme determina o Regimento Interno do 19 

Conselho. O Vice Presidente leu a pauta e solicitou sua aprovação: I - Aprovação da Pauta; 20 

II - Justificativa das ausências; III - Leitura e Aprovação das Atas da 18ª e 19ª Reunião 21 

Ordinária do CONEF-DF (10’); IV - Recursos Humanos da SESP: Andamento das ações; V - 22 

Sistema Desportivo do DF: a) Apresentação do material coletado pelo Conselheiro Paulo 23 

Henrique; b) Definição da sistemática de trabalho; VI - Pendências: a) Remarcação da 24 

reunião com a Frente Parlamentar do Esporte - Câmara Legislativa do DF; b) Andamento do 25 

Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte. VII - Informes: a) Pedido de inclusão de 26 

representante do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do Distrito Federal - 27 

(SINPEF-DF) no CONEF; VIII - Encerramento. I - Aprovação da Pauta. A Secretária 28 

Executiva pediu para incluir na pauta a pedido do Presidente a análise de dois Projetos de 29 

Lei de nº 1861/2014 e 1862/2014 e a Conselheira Carmem solicitou informações sobre o 30 

repasse de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) dos recursos do Fundo de Apoio ao 31 

Esporte - FAE para a SESP e o andamento do Edital do CONFAE. A Conselheira Carmem 32 

também pediu para ser incluída a discussão de não se poder utilizar o banheiro na sede do 33 

CONEF e que esta situação já perdura muito tempo. Afirmou não saber onde seria o melhor 34 

lugar dentro da pauta para incluir este pedido, mas salientou que é fundamental se fazer 35 

esta discussão das instalações físicas do Conselho. A pauta foi aprovada com a inclusão de 36 

todos os itens propostos. II - Justificativa das ausências. A Secretária Executiva justificou 37 

ausência dos Conselheiros Israel Carrara de Pina (Secretaria de Estado da Criança) e 38 

Valéria Schmidt (Esporte para Pessoas com Deficiência). O Conselheiro César questionou 39 

sobre o andamento do cancelamento da participação dos Conselheiros que faltaram mais do 40 

que o permitido pela legislação. A Secretaria Executiva respondeu que após conversa com o 41 

Presidente foi decidido que por faltar somente 45 dias para encerrar o mandato desta gestão 42 

seria prudente não realizar as trocas agora, pois a inclusão nesta gestão já seria 43 

considerada um mandato para um período muito curto e num futuro poderia causar algum 44 

prejuízo principalmente para os representantes da sociedade civil, pois a quantidade de 45 
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funcionários é restrita. Informou também que já havia repassado esta informação nas 46 

reuniões das Comissões e complementou dizendo que o Conselho ao Oficiar os órgãos e 47 

entidades no momento da recondução informaria o impedimento dos Conselheiros por 48 

infringir artigo do Regimento Interno do CONEF-DF e da Lei nº 4.585/2011. O Conselheiro 49 

Paulo Henrique ponderou que a justificativa por parte dos Conselheiros Titulares precisa 50 

acontecer e ele também precisa acionar seu Suplente para substituí-lo, salientou que esta 51 

tarefa é de responsabilidade do Conselheiro e não da Secretaria Executiva, pois num 52 

primeiro momento o Suplente não precisaria comparecer a não ser na ausência do Titular. O 53 

Conselheiro Alex lembrou que as Comissões também são compostas pelos Suplentes que 54 

vem trabalhando com assiduidade e como ficaria esta questão se eles somente substituem 55 

os Titulares. A Secretária Executiva procurou no Regimento Interno o artigo que diz que é 56 

sua atribuição convocar o Suplente na ausência do Titular, mas na medida em que não 57 

recebe a justificativa não tem como fazer isto formalmente, assim optou por encaminhar 58 

para todos o lembrete da reunião, pois já consta no Regimento que haverá uma reunião 59 

mensal na segunda quarta-feira do mês. O Conselheiro José Antônio sugeriu que ao 60 

informar das reuniões a Secretária Executiva reiterasse a importância da obrigatoriedade de 61 

todos os Titulares participarem das reuniões, a necessidade dos mesmos de justificarem 62 

suas ausências e consequentemente comunicarem ao seu Suplente a necessidade do 63 

comparecimento à reunião. A proposta foi acatada por todos e já na próxima convocação ou 64 

lembrete a Secretária Executiva deverá incluir os artigos de participação e penalidades das 65 

ausências. III - Leitura e Aprovação das Atas da 18ª e 19ª Reunião Ordinária do 66 

CONEF/DF (10’). A Secretária Executiva informou que encaminhou previamente a Ata por 67 

e-mail aos Conselheiros e que não recebeu por meio eletrônico solicitação de alteração. 68 

Assim, as Atas foram consideradas lidas e aprovadas por unanimidade. A Secretária 69 

Executiva informou que em virtude da ausência do Presidente será necessário alterar a 70 

última página inserindo o nome do Vice Presidente para as duas Atas poderem ser lavradas. 71 

Os presentes concordaram com a alteração e na primeira oportunidade o Vice Presidente irá 72 

assinar as Atas para as mesmas serem arquivadas. IV - Recursos Humanos da SESP: 73 

Andamento das ações. O Conselheiro José Antônio informou que do conhecimento que 74 

tinha de participação em reuniões do outro Conselho é que a SESP em no máximo trinta 75 

dias finalizaria a análise da necessidade do quantitativo de servidores. A Secretária 76 

Executiva informou que a Secretaria de Administração Pública - SEAP emitiu uma Circular a 77 

todos os órgãos solicitando que eles encaminhassem sua demanda de provimento de 78 

pessoal de acordo com o cargo e especialidade e a SESP ao receber tal documento fez o 79 

levantamento de suas necessidades em todas as suas unidades e chegaram ao número 661 80 

cargos assim distribuídos: 114 Gestores de Políticas Públicas sendo 18 em Administração 81 

de Empresa, 45 em Educação Física, 7 em Direito, 3 em Arquitetura, 15 em Assistência 82 

Social, 12 em Psicologia, 12 em Pedagogia e 2 Engenharia Civil; 349 Analistas de Políticas 83 

Públicas sendo 50 em Administração de Empresa, 290 em Educação Física, 4 em 84 

Contabilidade e 5 em Análise de Sistema; 198 Técnicos em Políticas Públicas. O número de 85 

661 inclui os 300 servidores que a SESP já tem, assim ela hoje teria a necessidade de estar 86 

dobrando seu efetivo. O documento encaminhado pelo Presidente contendo todas estas 87 

informações fará parte como anexo desta Ata. Dentre estes números de cargos foi pedido 88 

para o CONEF 5 Gestores de Políticas Públicas, sendo 2 em Educação Física, 1 em Direito, 89 

1 em Administração e 1 em Contabilidade e 2 Analistas de Políticas Públicos sendo 1 em 90 
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Administração e 1 em Comunicação Social e foi pedido para o CONFAE 5 Gestores de 91 

Políticas Públicas sendo 1 em Contabilidade, 1 em Direito, 3 em área social e 2 de nível 92 

médio. A Secretária Executiva também informou que a Diretoria de Gestão de Pessoas – 93 

DIRGEP da SESP a explicou que hoje se está trabalhando em resolver a questão da 94 

Licenciatura e Bacharelado em Educação Física optando-se por criar no cargo de Gestor em 95 

Políticas Públicas e Gestão Governamental a especialidade de Educação Física, como já 96 

existem outras, e não se criar a carreira de Bacharel em Educação Física na medida em que 97 

são mecanismos distintos. A Conselheira Carmem perguntou se destes 300 servidores que 98 

a SESP tem hoje quantos são efetivos (concursados) e quantos são comissionados. A 99 

Secretária Executiva disse não saber com exatidão, mas acredita que não passavam de 50 100 

servidores efetivos, os demais são comissionados e destes 50 em torno de 10 são de nível 101 

superior. A Conselheira Carmem salientou a importância da articulação entre a SESP e o 102 

CONEF, pois se deveria ter nas Comissões servidores da SESP que poderiam munir o 103 

Conselho com informações técnicas para que as ações pudessem ser mais efetivas e isto 104 

não acontece, pois a própria SESP não tem número suficiente de servidores. O Conselheiro 105 

José Antônio relembrou que dentre as cinco prioridades elencadas para atuação do CONEF, 106 

uma delas se referia aos recursos humanos da SESP e que a Secretaria ter em seu quadro 107 

servidores de carreira é fundamental para o bom andamento da Política do Esporte no DF. 108 

Deste modo, será imprescindível colocar esta ação como prioritária e fazer pressão na 109 

Câmara Legislativa, na SESP, na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de 110 

Administração Pública. Além disto, sugeriu que este documento lido fosse encaminhado 111 

para todos os Conselheiros e o assunto trazido em pauta para deliberação na próxima 112 

reunião plenária, até mesmo para se fazer uma Resolução, pois nesta pauta o mesmo só 113 

poderia ser apresentado, como de fato o foi, e não deliberado. A Secretária Executiva 114 

explicou que o assunto em pauta pode ter o encaminhamento que o grupo presente nesta 115 

plenária decidir, desde que respeitado o número de Conselheiros para qualquer deliberação, 116 

isto é, não haveria necessidade de burocratizar na medida em que os presentes podem 117 

decidir o melhor a ser feito. A Conselheira Cristina reiterou que um assunto ao estar em 118 

pauta pode ser tratado, discutido e deliberado, não havendo necessidade de ser 119 

encaminhado para outra reunião. O Conselheiro José Antônio disse que entendia o 120 

posicionamento posto, mas afirmou que este posicionamento estava equivocado, pois o 121 

Código Civil diz que as reuniões acontecem e os assuntos trazidos são deliberados dentro 122 

do que foram apresentados, não podendo ser além, inclusive as decisões plenárias, que é o 123 

caso, podem ser questionadas 24m pós-aprovação, ou seja, os Conselheiros não foram 124 

chamados para deliberar sobre o documento apresentado e o quer é que todo o colegiado 125 

tenha conhecimento para assim ter a força legal, não é no sentido de burocratizar e sim pela 126 

legalidade e força de decisão de uma plenária que é muito maior do que a vontade de um ou 127 

outro Conselheiro individualmente. A Conselheira Cristina disse compreender o aspecto 128 

levantado pelo Conselheiro José Antônio, mas enfatizou que é preciso decidir o que fazer 129 

com o assunto que foi apresentado e não trazê-lo na próxima reunião para uma mesma 130 

discussão. A Secretária Executiva sugeriu que o colegiado deveria agora pleitear pela 131 

estrutura do Conselho que na época da elaboração do Regimento Interno foi retirada, deixar 132 

algo escrito como sendo a necessidade para o mínimo funcionamento e não ter somente um 133 

servidor como tem no momento. A Conselheira Cristina complementou dizendo que o 134 

Conselho está com uma dinâmica pouco produtiva, pois nas reuniões das Comissões se fala 135 
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muito e se faz pouco ou quase nada e que na Plenária acaba acontecendo a mesma coisa, 136 

os assuntos chegam e não se decide nada, acredita que se deva ser mais prático. O 137 

Conselheiro José Antônio questionou o colegiado se o encaminhamento deveria ser feito 138 

quanto ao teor integral do documento ou somente ao que se referia ao CONEF. Quanto ao 139 

CONEF foi decidido que estavam de acordo com o quantitativo de sete servidores e nas 140 

especialidades apresentadas. A Conselheira Carmem disse que não concordava que se 141 

falasse somente de parte do documento. Afirmou que seria preciso verificar que a 142 

inoperância do próprio Conselho se deve a inoperância da SESP e o Conselho deveria 143 

verificar se o quantitativo de 661 cargos iria satisfazer e resolver esta inoperância, isto é 144 

exigir que os cargos fossem preenchidos por meio de concurso público e não por meio de 145 

funções comissionadas, pois a problemática não será resolvida desta forma. A Secretária 146 

Executiva buscou sintetizar as discussões do documento em três tópicos: 1) o CONEF 147 

apoiar o quantitativo de 661 cargos para a SESP; 2) garantir a estrutura do Conselho e não 148 

somente que tenha os sete servidores solicitados; 3) prioritariamente que os cargos sejam 149 

preenchidos por meio de concurso público e não por cargos em comissão. A Conselheira 150 

Cristina concordou com a síntese e perguntou se seria esta a posição do Conselho para que 151 

assim constasse em Ata. O Conselheiro Paulo Henrique disse que o documento não veio 152 

para o CONEF dar uma posição, acredita que se deva argumentar o que foi posto e 153 

recomendar o que deve ser feito para o melhor andamento da Política do Esporte. Ele 154 

enfatizou que posição do Conselho não é concordar ou não e sim argumentar tecnicamente 155 

para o melhor encaminhamento. A Secretária Executiva sugeriu que se o colegiado 156 

quisesse poderia ser elaborado um documento para a SESP informando que após a análise 157 

do documento foram feitas as três considerações já expostas anteriormente. O Conselheiro 158 

José Antônio comentou que este também poderia ser um motivador para a alteração da 159 

legislação do CONEF no que se refere a estrutura do mesmo e a condição de ser consultivo 160 

e deliberativo. V - Sistema Desportivo do DF: a) Apresentação do material coletado 161 

pelo Conselheiro Paulo Henrique. A Secretária Executiva informou que encaminhou para 162 

todos os Conselheiros treze arquivos levantados pela pesquisa realizada pelo Conselheiro 163 

Paulo Henrique. O Conselheiro José Antônio agradeceu o trabalho realizado pelo 164 

Conselheiro e disse que basicamente há arquivos que falam do Sistema Estadual do 165 

Esporte e temas afins e foram levantados em 11 Estados Brasileiros, pois dois documentos 166 

não estão mais vigentes e as Leis atuais estão dentre estes 11 documentos. Informou que o 167 

Sistema Desportivo está previsto na Constituição Federal, na Lei Orgânica do DF e na Lei 168 

Pelé e que o próprio funcionamento da SESP deveria estar previsto neste Sistema que não 169 

existe. Complementou dizendo que o Sistema definiria onde seriam investidos os recursos, 170 

quais manifestações teriam prioridade de atendimento e o assunto ficou para ser discutido 171 

pela Comissão de Legislação e Normas - CLN. A Secretária Executiva pediu a palavra e 172 

relembrou que na última Plenária havia ficado sob sua responsabilidade levantar se seria 173 

um Grupo de Trabalho vinculado à CLN ou uma Comissão Especial e ao procurar no 174 

Regimento Interno constatou que o trabalho é para ser realizado por Comissão Temporária 175 

criada para determinado fim tendo o Conselheiro José Antônio como Coordenador e o tópico 176 

“b” é que precisaria ser discutido nesta reunião, isto é, como os trabalhos desta Comissão 177 

serão desenvolvidos. O Conselheiro agradeceu a informação e enfatizou que o documento a 178 

ser elaborado é de suma importância e a participação de todos é fundamental 179 

independentemente de serem membros ou não da Comissão. b) Definição da sistemática 180 
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de trabalho. O Coordenador da Comissão, Conselheiro José Antônio, propôs que fossem 181 

realizadas duas reuniões mensais uma para julho e sucessivamente duas nos meses 182 

seguintes até dezembro, sendo uma no período matutino e outra no vespertino tentando 183 

viabilizar a maior participação possível. Além disto, que os documentos fossem 184 

encaminhados a todos os Conselheiros. A Secretária Executiva lembrou a todos que o 185 

mandato deste grupo em breve será encerrado e que as reuniões deveriam ser marcadas 186 

somente até o mês de setembro, visto que em outubro haverá nova composição de 187 

membros. Foram agendadas reuniões para os dias: 24/07 das 14 às 16h; 14/08 das 10 às 188 

12h; 28/08 das 14 às 16h; 11/09 das 10 às 12h; 25/09 das 14 às 16h. Os membros da 189 

Comissão Temporária foram definidos: Coordenador: José Antônio, Relator: Antônio, 190 

Relatora Suplente: Cristina, Paulo Henrique, César e Letisson. A Secretária Executiva 191 

sugeriu que trabalhassem por meio de tarefas para facilitar a participação de todos e compor 192 

as faltas, já que os três últimos Conselheiros se comprometeram a comparecer pelo menos 193 

a uma reunião por mês. O Coordenador José Antônio lembrou que ainda conforme decidido 194 

na última reunião plenária o Presidente do CONEF irá disponibilizar dois servidores para 195 

comporem a Comissão. Foi encaminhado que a Secretária Executiva irá convidar todos os 196 

Conselheiros para participarem da Comissão informando as datas e horários das reuniões e 197 

reenviar a Minuta do Sistema Desportivo. A Secretária Executiva questionou se os 198 

Conselheiros já teriam alguma tarefa específica para a primeira reunião. O Conselheiro José 199 

Antônio respondeu que poderiam ser lidos os artigos referentes ao tema na Constituição 200 

Federal, na Lei Orgânica do DF e na Lei Pelé, além da minuta do Sistema Desportivo. A 201 

Conselheira Carmem propôs que cada documento fosse distribuído para cada Conselheiro 202 

que apresentaria sua tarefa na reunião, podendo gerar mais agilidade no processo.  O 203 

Conselheiro José Antônio se comprometeu a encaminhar os quatro documentos para a 204 

Secretária Executiva já pincelando o que é de interesse nestes documentos para a 205 

discussão e durante a reunião as discussões destes quatro documentos ainda teriam por 206 

base os parâmetros das doutrinas e entendimentos jurídicos repassados pela sua pessoa. O 207 

Conselheiro José Antônio disse que para o andamento dos trabalhos seriam necessários um 208 

computador e o datashow. A Secretária Executiva aproveitou para informar que o datashow 209 

do Conselho depois de uma longa data já chegou ao Conselho. VI - Pendências: a) 210 

Remarcação da reunião com a Frente Parlamentar do Esporte - Câmara Legislativa do 211 

DF; b) Andamento do Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte. A Secretária Executiva 212 

relembrou que os itens foram incluídos conforme deliberado em reunião plenária e que o “a” 213 

seria colocado em ação quando o CONEF tivesse algum assunto novo para apresentar 214 

àquele fórum. Quanto ao item “b” o processo ainda está no Gabinete da Secretaria de 215 

Fazenda e nas informações prestadas na data de hoje, o processo será encaminhado para 216 

a Consultoria Jurídica do Governador já constando o pedido de inclusão na LDO de 2015. 217 

VII - Informes. a) Pedido de inclusão de representante do Sindicato dos Profissionais 218 

de Educação Física do Distrito Federal - (SINPEF-DF) no CONEF. A Secretária Executiva 219 

informou que recebeu por meio do Gabinete da SESP documento formal do Professor 220 

Lázaro Barroso com Ata da Reunião da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, datada de 221 

12 de junho de 2012 alegando que havia sido aprovada a inclusão da cadeira do Sindicato 222 

no CONEF. O Conselheiro José Antônio perguntou se alguém sabia quando havia sido 223 

criado este Sindicato. A Secretária Executiva respondeu que não sabia, fez a leitura dos 224 

documentos recebidos que constarão dos arquivos do CONEF e informou que pesquisou o 225 
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Projeto de Lei nº 9. 621 que se transformou na Lei nº 4.879/2012 que deu posse aos 226 

membros deste colegiado. Deste modo, a resposta do Conselho é simples informando 227 

somente que o pleito não procede em virtude do Projeto de Lei da solicitação ter sido 228 

promulgado por meio da Lei nº 4.879/2012 que não previu em sua composição cadeira para 229 

este segmento. O Conselheiro César solicitou que fosse incluído na pauta da próxima 230 

reunião agradecimento aos Conselheiros assíduos. b) Projetos de Lei nº 1861/2014 e 231 

1862/2014. A Secretária Executiva apresentou os dois projetos recebidos pela SESP e a 232 

pedido do Secretário o trouxe para o CONEF ter conhecimento e decidir se fará algum tipo 233 

de análise. A Conselheira Cristina explicou a importância dos dois projetos em virtude dos 234 

mesmos terem sido propostos pelo CREF 7. A primeira é para diferenciar o profissional de 235 

Educação Física do estagiário e a segunda a identificação das modalidades/horários e seus 236 

respectivos professores ficar em lugar visível ao público. O Conselheiro Paulo Henrique 237 

sugeriu que fosse designado um Parecerista para analisar as questões e que o mesmo 238 

traria a questão posta na próxima Plenária. A Secretária Executiva sugeriu que fosse 239 

encaminhado para a Comissão de Legislação e Normas por se tratar de assunto correlato. 240 

Após discussões ficou acordado que o tema ficaria a cargo da CLN e o Conselheiro Paulo 241 

Henrique se ofereceu para fazer a análise dos dois Projetos de Lei e trazê-la na próxima 242 

Plenária. O Conselheiro José Antônio retomou algumas questões postas no início da 243 

reunião e disse que a pessoa indicada para respondê-las seria o Presidente dos Conselhos 244 

e Secretário de Estado, mas pela ausência disse que falaria o que sabia devido a sua 245 

participação nas reuniões do CONEF. Assim, as respondeu na seguinte ordem: a) recurso 246 

de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) - os recursos não foram liberados para o bem 247 

do Esporte pela Secretaria de Planejamento, se está aguardando um desentrave burocrático 248 

e a sociedade civil deve permanecer na cobrança da aplicação dos recursos onde foi 249 

acordado até mesmo porque será o próprio CONFAE que irá fiscalizar esta execução; b) 250 

Edital - retornou às suas mãos para que seja dado um parecer em cima do solicitado pela 251 

Unidade de Controle Interno e o será no decorrer desta semana; c) instalações físicas do 252 

CONEF - informou que até onde conversou com o Subsecretário Leo se está finalizando a 253 

compra dos materiais para se fazer a reforma daqui e de outros lugares necessários. Os 254 

Conselheiros decidiram que constasse em Ata a sua indignação pela impossibilidade de 255 

utilização das instalações sanitárias. d) agradecimento aos Conselheiros assíduos - se fazer 256 

o levantamento das ausências e presenças e se fazer os devidos agradecimentos e que os 257 

mesmos constassem nos assentos funcionais dos servidores.  A Secretária Executiva 258 

explicou que este agradecimento seria feito no momento da solicitação da recondução ou 259 

não dos Conselheiros. O Conselheiro Letisson questionou se neste momento político seria 260 

válido convidar e conversar com os candidatos sobre o Esporte. A Conselheira Carmem 261 

ponderou que não seria positivo visto que não existem de modo organizado o que se quer 262 

para o Esporte no DF e nem quais são os gargalos a serem transpostos e comentou que o 263 

ideal seria se distribuir um documento para qualquer um deles contendo informações do que 264 

se tem e do que se quer. O Conselheiro José Antônio pediu para que o Conselheiro Letisson 265 

explicasse melhor sua ideia. O Conselheiro Letisson disse que seria para apresentar o 266 

CONEF, mostrar sua importância e saber deles o que estão propondo para o Esporte, era 267 

somente o contato, um network. O Conselheiro José Antônio disse que esse seria um 268 

assunto para ser tratado em outro momento. VIII - Encerramento. Nada mais havendo a ser 269 

tratado, o Vice Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião 270 
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às doze horas e vinte minutos, na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de 271 

Secretária Executiva do CONEF-DF, lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue 272 

assinada pelo Presidente do CONEF-DF e por mim. É válido informar que o Vice Presidente, 273 

José Antônio Soares Silva, não assinou essa Ata em virtude da mesma ter sido e aprovada 274 

na 22ª Reunião Ordinária Plenária com a presença do Presidente. 275 

  276 

 277 
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