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 3 
Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às dez horas e dez minutos, 4 

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

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

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

CONEF/DF, com a presença dos seguintes Conselheiros: Célio René Trindade Vieira 8 

(Presidente do CONEF-DF), Israel Carrara de Pinna (Membro Titular - Secretaria de Estado 9 

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

Orçamento), Paulo Henrique Azevêdo (Membro Suplente - Notório Saber Esportivo), José 11 

Antônio Soares Silva (Membro Titular - Federação Esportiva do Distrito Federal), Carmem 12 

de Oliveira Furtado (Membro Titular - Atletas do DF), Antônio Abdias Capelo Barroso Silva 13 

(Membro Suplente - Atletas do DF), Letisson Samarone Pereira (Membro Titular - Esporte 14 

para Pessoas com Deficiência), Valéria Schmidt (Membro Suplente - Esporte para Pessoas 15 

com Deficiência), Cristina Queiroz Mazzini Calegaro (Membro Titular - Conselho Regional de 16 

Educação Física do Distrito Federal), Alex Charles Rocha (Membro Suplente - Conselho 17 

Regional de Educação Física do Distrito Federal) e Déborah Igreja do Prado, Secretária 18 

Executiva do CONEF-DF. Também estiveram presentes os seguintes convidados: Ademar 19 

Lamoglia (Federação Brasiliense de Taekwondo), Antônio Bramante (Professor da 20 

Universidade de Brasília) e Rossana Benck (Secretaria de Estado de Esporte). Foi conferido 21 

o quórum para abertura da Reunião e havia seis Conselheiros Titulares presentes, número 22 

suficiente para a abertura da Reunião. O Presidente iniciou a reunião agradecendo a 23 

presença dos convidados, Professores Antônio e Rossana e comentou da importância do 24 

Lazer na discussão do Esporte, mas é um olhar que necessita ser aprimorado pelo Estado. 25 

O Presidente trouxe a tona o momento de transição que o Conselho está passando, na 26 

medida em que neste dia foi realizada a última reunião deste grupo de Conselheiros e na 27 

próxima já se dará posse aos novos membros. Comentou que houve certa injustiça com o 28 

representante da cadeira de Notório Saber Esportivo, pois quando retornou ao cargo de 29 

Secretário de Estado a titularidade acabou ficando vaga e o Conselheiro Paulo Henrique 30 

permaneceu com o título de Membro Suplente, mas exerceu o papel de Titular durante este 31 

tempo todo. Salientou que o Conselho terá um papel fundamental na transição de governo e 32 

que talvez fosse o caso de se conversar com os dois candidatos que fossem ao segundo 33 

turno com o objetivo de mostrar a importância do Conselho. Neste momento, de mudança, 34 

os membros da sociedade civil tem muito mais chance de permanecer no Conselho do que 35 

os do governo, que são indicações e diante disto sugeriu que se incluísse na pauta a 36 

discussão da possibilidade de se criar espaço de diálogo com os candidatos ao governo do 37 

DF pelo menos para aqueles que chegassem ao segundo turno. Deste modo, a 38 

continuidade dos membros da sociedade civil poderá encurtar caminhos, pois se evitaria o 39 

começar tudo de novo. Depois desta breve introdução o Presidente leu a pauta e solicitou 40 

sua aprovação: I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências; III - Leitura e 41 

Aprovação das Atas da 20ª e 21ª Reunião Ordinária do CONEF-DF e da 1º Reunião 42 

Conjunta do CONEF e CONFAE; IV - Apresentação do Projeto - Hospedagem e 43 

Alimentação de Atleta pela SESP; V - Apresentação dos trabalhos das Comissões pelos 44 

Coordenadores (10’ x 5 Comissões); VI - Pendências: 1) Andamento do Projeto de Lei de 45 
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Incentivo ao Esporte. VII - Encerramento do 1º mandato do CONEF - outubro/2012 a 46 

setembro/2014; VIII - Informes: 1) Remarcação da reunião com a Frente Parlamentar do 47 

Esporte - Câmara Legislativa do DF - próximo ano; 2) Visita da Rede de Adolescentes e 48 

Jovens pelo Esporte Seguro e Inclusivo - REJUPE; IX - Encerramento. I - Aprovação da 49 

Pauta. A pauta foi lida e proposta três inclusões. A primeira pelo Presidente de se marcar 50 

com os candidatos que forem ao segundo turno uma conversa para mostrar o que é o 51 

CONEF, a segunda pela Secretária Executiva para apresentar o questionário do projeto 52 

proposto pela ONG, Atletas pelo Brasil e a terceira pelo Conselheiro José Antônio de se 53 

agradecer formalmente aos Colaboradores e aos Conselheiros que fizeram parte deste 54 

primeiro mandato as contribuições dadas durante este período. A pauta foi aprovada na 55 

íntegra pelos presentes com as três inclusões propostas. II - Justificativa das ausências. 56 

Não houve justificativa de ausências. III - Leitura e Aprovação das Atas da 20ª e 21ª 57 

Reunião Ordinária do CONEF-DF e da 1º Reunião Conjunta do CONEF e CONFAE. A 58 

Secretaria Executiva informou que encaminhou por meio eletrônico a Ata da Reunião 59 

Conjunta também aos membros do CONFAE presentes à Reunião e disse ter dúvida quanto 60 

ao procedimento mais adequado para a sua aprovação, na medida em que não há nenhuma 61 

previsão de se realizar reunião conjunta esse ano. Foi decidido que o CONEF aprovaria a 62 

Ata neste Colegiado e encaminharia ao CONFAE para fazer o mesmo procedimento e se lá 63 

houvesse alguma modificação ela retornaria ao CONEF para conhecimento se não poderia 64 

ser considerada aprovada. As Atas da 20º Reunião Ordinária e 1ª Reunião Conjunta foram 65 

encaminhadas por meio eletrônico e não houve nenhuma manifestação por parte dos 66 

Conselheiros ficando então consideradas lidas e aprovadas na íntegra. Como a Ata da 21ª 67 

Reunião não foi encaminhada por meio eletrônico a mesma foi lida e considerada aprovada 68 

na sua totalidade por todos os presentes. IV - Apresentação do Projeto - Hospedagem e 69 

Alimentação de Atleta pela SESP. O Conselheiro Alex informou que foram realizadas duas 70 

reuniões conjuntas entre as Comissões de Programas e Projetos e Orçamento e Finanças 71 

com o objetivo de estudar o Termo de Referência e poder contribuir junto à SESP. Ele 72 

propôs a leitura do objeto do Termo e em seguida leu as contribuições: a) Conselheira 73 

Cristina - verificar possibilidade de extensão da hospedagem para competições 74 

internacionais; b) Conselheira Valéria - estudar mecanismo para beneficiar atleta quando a 75 

inscrição da competição incluir hospedagem, alimentação e translado; c) Conselheiro Paulo 76 

Henrique: definir percentuais para não se ter distorções da aplicação dos recursos para os 77 

atletas e palestrantes; d) Conselheiro César - ter critério de definição dos eventos a serem 78 

apoiados sem perder de vista o perfil do beneficiário que seria sempre o atleta; e) outros 79 

questionamentos: o benefício seria somente para os atletas que já recebem bolsa-atleta ou 80 

outros e qual seria o critério de distribuição do benefício; internamente a SESP vai 81 

normatizar por meio de Portaria; será criada Comissão para verificar os critérios 82 

estabelecidos; o atendimento ao atleta deveria ser a meta e não o objeto; seguir mesmo 83 

modelo de pagamento feito aos servidores como diárias ou outros mecanismos; diferenciar 84 

valor quando evento for na capital, no interior em nível nacional e internacional se puder ser 85 

incluído; usar mecanismo de pagamento já adotado pelo GDF para colaboradores 86 

eventuais; detalhar mais as informações do quarto e da alimentação, pois a SULIC irá 87 

questionar que as informações estão vagas; se fosse um esporte coletivo como seria, pois 88 

para o individual é mais fácil de se organizar; como será o pagamento, sempre será utilizado 89 

recursos do Fundo de Apoio ao Esporte, pois foi feita projeção e poderá chegar o momento 90 
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em que o Fundo não disporá mais de recursos para bancar neste formato o benefício; 91 

licitação ser feita em lotes separados, um para hospedagem e outro para alimentação; qual 92 

será a dinâmica de custeio da alimentação do atleta; previsão da restituição aos cofres 93 

públicos quando do recebimento do recurso e a não utilização do mesmo; qual o critério de 94 

liberação e controle da utilização dos recursos ao longo do ano; qual o critério de definição 95 

de quem receberia o benefício, renda? Participante ou não de outros benefícios, como Bolsa 96 

Atleta ou Compete Brasília? O Conselheiro Alex comentou ainda que as Comissões tiveram 97 

dúvida no formato da elaboração do documento à SESP, informaria por meio dos itens 98 

discutidos. O Presidente retomou a palavra e disse que as ideias são sempre muito bem 99 

vindas e é por meio delas que se pode aprimorar os diversos projetos da SESP. Falou que 100 

antes de passar a palavra à Professora Rossana, uma das pessoas responsáveis pela 101 

elaboração do Projeto, queira deixar registrado que a SESP como órgão executor de uma 102 

Política ao fazer uma licitação pública passa por uma série de desafios. O primeiro é que o 103 

Estado entenda esta licitação pública, exemplificou o processo de aquisição da medalha que 104 

entre diversas idas e vindas levou um ano e meio para a conclusão do mesmo e o da 105 

aquisição de camisas levou um ano e nove meses. Explicou que agora o Estado já entende 106 

o processo de aquisição de medalhas e uma nova licitação levará algo em torno de seis 107 

meses. Em seguida, comentou sobre o tema inscrição de competição e na mesma lógica 108 

disse ter certeza saber que o Estado não sabe o que é isto. Salientou que houve todo um 109 

aprendizado ao longo desta gestão e hoje tem consciência de que o processo começa do 110 

fim para o começo, isto é, a pergunta a se fazer é como será feita a prestação de contas 111 

para evitar futuros problemas. Exemplificou o Projeto da SESP, Compete Brasília, inclusive 112 

que o Tribunal de Contas elogiou o mecanismo de atuação do mesmo, onde a SESP fez 113 

licitação para uma prestadora de serviço e esta prestadora de serviço forneça o serviço à 114 

SESP que depois o destina aos atletas e que caberia ao atleta somente trazer o recibo de 115 

comprovante e isto já uma dificuldade enorme. Concordou que num primeiro momento 116 

talvez fosse mais fácil repassar o recurso diretamente ao atleta, mas para isto a SESP teria 117 

que ter uma estrutura enorme para fazer a prestação de contas e o atleta entregar a nota 118 

fiscal e outros comprovantes. Salientou que o projeto foi elaborado com o propósito de 119 

realmente viabilizar a sua execução e que de fato se está aberto para novas possibilidades. 120 

Informou que se está vendo se os recursos do Fundo podem ser usados para isto e que a 121 

definição de critérios precisa ser vista com cuidado, mas pode ser feita em outro momento. 122 

A Professora Rossana contextualizou a elaboração do Projeto. Disse que no ano de 2011 foi 123 

solicitado pelo Secretário, Célio, que se fizesse o maior número de projetos para atender as 124 

Federações e aos Atletas, tendo por base o sucesso do Compete Brasília. Inicialmente 125 

haviam pensado na diária, mas para a SESP, foi informado pelo UAG à época, que seria 126 

impossível entregar na mão do atleta menor determinada quantia. Explicou que também 127 

foram pesquisados outros Termos de Referência em outras Secretárias, como Cultura e 128 

Turismo e que o Projeto não está fechado, acabado, podendo incorporar novas ideias desde 129 

que sejam viáveis de serem executadas. Informou que não existe previsão legal de 130 

pagamento de inscrição para nenhum atleta, nem mesmo para os da Escola de Esporte, 131 

projeto da própria SESP. Esta situação é resolvida por meio de convênio ou outro 132 

mecanismo legal. Comentou que a hospedagem internacional saiu deste Projeto em virtude 133 

da dificuldade de comprovação da mesma, problema de câmbio, de nota fiscal, de ateste 134 

disto, pois cada projeto tem um executor e como este executor fiscalizaria a realização das 135 
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viagens internacionais, de orçamento e previsão do valor das diárias em função da 136 

diversidade das condições de cada cidade, estar em hotel em Paris e em outras cidades e 137 

ponderou-se que se o atleta está em nível internacional ele teria outros benefícios como a 138 

Bolsa Atleta e o Compete Brasília para receber algum auxílio e para a SESP ficaria inviável 139 

atender toda a gama de atletas que a procuram. A visão do Projeto foi de atender ao maior 140 

número possível de atletas, isto é, ampliar a concessão de benefícios, um grupo receberia a 141 

Bolsa Atleta e outro a hospedagem, eles não seriam acumulativos e desta forma a SESP 142 

ampliaria o número de atletas atendidos em seus Programas. O Presidente retomou a 143 

palavra e fez uma síntese dos itens sugeridos pelo CONEF e propôs que estas sugestões 144 

fossem encaminhadas para a SESP, que faria análise das mesmas e se fosse possível 145 

nestas sugestões informar as soluções administrativas para o fato seria o ideal, pois a SESP 146 

verificaria a adaptação disto à sua realidade. O Conselheiro Letisson pediu a palavra e disse 147 

que como sociedade civil após sua participação no Conselho teve um aprendizado enorme 148 

em relação ao lado operacional do Estado e que a posição de cobrar precisa levar em 149 

consideração as situações expostas pela SESP e como segmento do Esporte para Pessoas 150 

com Deficiência sabe que a especificidade é tão grande que seria difícil algum dispositivo 151 

legal para abarcar tudo. Ele sugeriu também que fosse solicitado no início do ano um 152 

calendário com todas as competições previstas, pois facilitaria a organização da SESP para 153 

a concessão do benefício, além de que talvez o pagamento por diária, se fosse possível, 154 

seria o mais fácil para os atletas. A Professora Rossana reiterou que a definição dos 155 

critérios de definição dos eventos e atletas precisa ser bem elaborada, mas tendo por base 156 

o sucesso do Compete Brasília, acredita-se que será possível vencer esta demanda. A 157 

Secretária Executiva questionou se a proposta do Presidente foi aceita, como será 158 

conduzida e o que caberá a sua pessoa realizar. A Conselheira Carmem relembrou que na 159 

reunião anterior já havia sido levantada todas as dificuldades e algumas sugestões e sua 160 

expectativa na reunião de hoje era de se ter uma posição da SESP quanto a viabilidade ou 161 

não das propostas do CONEF e se de fato o Projeto for adiante quem o bancará, a SESP ou 162 

o Fundo. Disse ainda que é preciso tomar cuidado para não se ficar só na discussão e que 163 

sabe que há uma carência enorme na SESP de corpo técnico para realizar suas ações. O 164 

Conselheiro César falou que em alguns momentos o Conselho traz para si atribuições que 165 

não suas e sendo contrário até à fala do Presidente disse que a partir do momento em que 166 

foram levantadas questões pelos Conselheiros referentes ao Projeto, quando apontadas as 167 

falhas, as lacunas não há razão de justificar mais nada, pois se foi comentado que é 168 

importante especificar o quarto para ganhar tempo junto a SULIC e se for o Conselho que 169 

for dar esta descrição ele estará fazendo um trabalho que não é de sua competência e sim 170 

do técnico que elaborou o Projeto. Em síntese, na medida em que o Conselho levantou as 171 

questões a serem sanadas, o próximo passo seria a SESP verificar a viabilidade ou não e 172 

incorporar as sugestões pertinentes para a melhoria do Projeto e não os Conselheiros 173 

ficarem justificando e buscando alternativas para todas as lacunas. A Conselheira Valéria 174 

relatou a experiência dos atletas paraolímpicos junto ao Comitê Paralímpico que tem os 175 

critérios estabelecidos para que o atleta receba o pagamento de hospedagem, alimentação 176 

e translado e que poderia ser outra fonte de pesquisa além das Secretárias de Turismo e 177 

Cultura. O Conselheiro José Antônio disse que a discussão desta temática já leva quarenta 178 

minutos e que ainda existem outros assuntos da pauta a serem vencidos e disse que em 179 

sua opinião o Conselho deveria passar todos os pontos levantados à SESP que daria as 180 
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respostas da viabilidade ou não das contribuições apontadas. Explicou também que este 181 

Projeto ainda não foi analisado pelo CONFAE, mas que já foi montada uma Comissão para 182 

isto. Finalizou dizendo que uma pessoa deveria sistematizar todas as informações num 183 

único documento e encaminhar à SESP. A Secretária Executiva retomou a palavra dizendo 184 

que se é meramente a juntada de todas as observações levantadas pelas Comissões e 185 

Plenário ela mesma poderia elaborar o documento indicando em itens todas as observações 186 

levantadas pelo Conselho. O Conselheiro José Antônio sugeriu que este documento fosse 187 

um Anexo da Ata dessa reunião. Sugestão acatada por todos. O Presidente retomou a 188 

palavra explicando que para o Comitê Paralímpico, por ser entidade privada, o mecanismo 189 

de atuação e de legislação é muito diferente do público. Disse também que a SESP não 190 

deverá ou poderá se eximir de suas responsabilidades, mas escutar e receber sugestões 191 

poderá proporcionar a elaboração de um Projeto mais aprimorado. Ponderou que apesar da 192 

carência de pessoal a equipe que elaborou este Projeto é detentora de muito conhecimento 193 

tanto na área do esporte quanto de licitação pública que é o caso da Professora Rossana, 194 

presente nesta reunião, que na realidade é uma Doutora, da Professora Beth, Akemi, Silvia 195 

e da Dani que talvez no DF seja uma das pessoas que mais conhece o sistema do 196 

Ministério do Esporte. E que ao solicitar a ajuda do Conselho foi no intuito de ter outras 197 

visões para poder vencer os obstáculos da máquina pública. V - Apresentação dos 198 

trabalhos das Comissões pelos Coordenadores (10’ x 5 Comissões). Comissão de 199 

Programas e Projetos - CPP - o Coordenador, Conselheiro Alex, disse que durante estes 200 

dois anos ampliou seu conhecimento do funcionamento da máquina pública. Agradeceu a 201 

contribuição dos Conselheiros membros da Comissão nos trabalhos realizados. Fez um 202 

breve relato dos trabalhos da Comissão e considera que do quadro inicial das ações 203 

previstas, noventa por cento delas já foram vencidas. Neste momento, a CPP ficou de 204 

estudar mais profundamente o Programa Compete Brasília e disse que está finalizando a 205 

compilação das ações da SESP e que na próxima reunião pretende entregar este 206 

documento.  Comissão de Legislação e Normas - CLN - o Coordenador, Conselheiro José 207 

Antônio, agradeceu a participação dos Colaboradores: Ademar, César, Ricardo Vidal e ao 208 

Professor Paulo Henrique. Informou que estão no estágio final da elaboração da minuta da 209 

Bolsa Atleta aguardando algumas informações da Professora Elizabeth e revendo as 210 

questões legais da Bolsa Paralímpica.  Comissão Temporária do Sistema Desportivo do DF 211 

- o Coordenador, Conselheiro José Antônio, disse que se está revendo toda a legislação e 212 

refez o convite aos Conselheiros. A Comissão está aguardando a participação da OAB, pois 213 

teve um contratempo na comunicação. O Conselheiro José Antônio finalizou comentando 214 

que o período no Conselho foi de aprendizado e que por estar na Comissão de Legislação 215 

gostaria que salientar que o Regimento fosse seguido inclusive neste momento de indicação 216 

dos novos membros, pois muitos tiveram faltas em excesso e isto precisaria ser levado em 217 

consideração na nova composição. Comissão de Orçamento e Finanças - COF - o 218 

Coordenador, Conselheiro César, disse que a Comissão acabou não andando até mesmo 219 

pela quantidade de faltas. Comissão de Política do Esporte - CPE - O Conselheiro Letisson 220 

disse que a troca de membros atrapalhou o andamento das ações. O Presidente retomou 221 

dizendo que será fundamental a conclusão do Sistema Desportivo do DF, pois dará um 222 

norte para a Política do Esporte no DF. O Conselheiro José Antônio aproveitou e agradeceu 223 

a participação da Professora Rossana e do representante do SESC-DF nas discussões do 224 

Sistema. VI - Pendências: 1) Andamento do Projeto de Lei de Incentivo ao Esporte. 225 
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Neste momento o processo está com o Consultor Jurídico do Governador e já passou pela 226 

Fazenda e outros órgãos. Informou que já tem um encontro marcado com o Governador 227 

para tratar deste assunto para ver se consegue assinar a Lei ainda este ano. O Conselheiro 228 

José Antônio sugeriu que este tema poderia ser tratado no encontro com os candidatos do 229 

segundo turno. VII - Encerramento do 1º mandato do CONEF - outubro/2012 a 230 

setembro/2014. O Presidente solicitou que a Secretária Executiva explicasse os 231 

procedimentos. Ela explicou que todos os órgãos e entidades serão oficiados e neste 232 

documento será informado que de acordo com a legislação alguns Conselheiros não 233 

poderão ser reconduzidos e previsão da posse é 08 de outubro, dia da Reunião Plenária. 234 

Foi acordado que as reuniões da Comissão aconteceriam normalmente até o encerramento 235 

do mandato. VIII - Informes: 1) Remarcação da reunião com a Frente Parlamentar do 236 

Esporte - Câmara Legislativa do DF - próximo ano. O Presidente disse que este item 237 

ficará para a próxima gestão. 2) Visita da Rede de Adolescentes e Jovens pelo Esporte 238 

Seguro e Inclusivo - REJUPE. A Secretária Executiva informou que recebeu visita dos 239 

jovens integrantes desta instituição e que mostraram interesse em participar das reuniões. O 240 

Presidente disse que a inclusão do item de pauta - Questionário da ONG Atletas pelo Brasil 241 

vem por considerar relevante a contribuição de diagnóstico com a carência que o meio 242 

esportivo tem de dados para a construção de políticas públicas mais efetivas. A ONG tem 243 

um projeto com o Ministério do Esporte nas doze cidades da Copa do Mundo de 244 

diagnosticar o esporte e a SESP juntamente com a Casa Civil foram as responsáveis de 245 

conduzir o preenchimento deste Questionário no DF e a Déborah é a técnica da SESP neste 246 

trabalho. A servidora Déborah disse que talvez o maior ganho possa ser a inclusão de 247 

dados das Administrações Regionais neste questionário, como a quantidade e as condições 248 

das instalações esportivas, a quantidade de eventos, participantes e custo dos mesmos. Já 249 

foi realizada uma reunião com doze órgãos para sistematizar as respostas. Ela comentou 250 

que na visita realizada à Secretaria de Habitação teve acesso a um sistema - SISTURB - 251 

Sistema Territorial e Urbano do DF onde se tem mapeado todas as informações e se a 252 

SESP tiver interesse de mapear suas instalações ou propor o mapeamento das instalações 253 

esportivas do DF há um caminho aberto para isto. Nesse mapeamento é possível colocar 254 

dados como: endereço, telefone, número de pessoas atendidas, condições de uso do 255 

espaço esportivo, dentre outras. O DF está concluindo suas respostas e a ONG irá lançar os 256 

dados finais em um evento oficial a ser realizado em novembro na cidade de São Paulo e 257 

deverá aproveitar o momento para renovar a participação do DF, pois o acompanhamento 258 

dos dados deverá ser feito anualmente e por um período de pelo menos três anos. O 259 

Presidente retomou a palavra dizendo que a solicitação de inclusão do item de pauta relativo 260 

ao Conselho seria de convidar os candidatos ao Governo do DF que forem para o segundo 261 

turno com o objetivo de apresentar o Conselho e eles falarem do Esporte para o Conselho. 262 

E como a nova gestão iniciará dia 08 de outubro esta poderá ser uma pauta pré-agendada 263 

para a próxima reunião. Finalizou dizendo que na reunião todos estavam comentando sobre 264 

sua participação no CONEF e especificamente gostaria de deixar a mensagem de 265 

encerramento do primeiro mandato falando da conquista, do espaço que o DF tem hoje para 266 

o Estado e a sociedade civil, juntos, dialogarem sobre o que se quer para o Esporte na 267 

cidade. Sabe-se que ainda há um caminho a percorrer, pois o aprendizado foi para todos, 268 

tanto para os Conselheiros quanto para a SESP. O primeiro para desenvolver um novo 269 

papel e o segundo para ajustar-se às novas demandas de uma gestão compartilhada, pode-270 
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se assim dizer, promover a estrutura do Conselho e outros desafios a superar. Disse que 271 

gostaria de salientar as conquistas, questões legais, dentre outras. E neste momento, de 272 

transição seria fundamental a permanência dos membros da sociedade civil no Conselho, 273 

pois um espaço já foi conquistado, um conhecimento da máquina pública já foi adquirido e 274 

numa nova gestão a sociedade civil poderá ter uma posição mais privilegiada. Encerrou a 275 

fala agradecendo oficialmente, por meio de um Certificado, aos Conselheiros a sua 276 

participação no Conselho. No momento da entrega do Certificado ao Conselheiro Paulo 277 

Henrique fez o convite para que o mesmo permanecesse na próxima gestão, inclusive como 278 

Membro Titular, até mesmo para sanar a injustiça de ter ficado tanto tempo como Suplente, 279 

mas exercendo a titularidade da cadeira de Notório Saber Esportivo. O Conselheiro Paulo 280 

Henrique aceitou prontamente o convite. Também foi entregue Certificado para os 281 

Colaboradores que mais contribuíram neste primeiro mandato. O Presidente convidou o 282 

Professor Antônio Bramante para participar de outras reuniões e poder introduzir discussões 283 

sobre o Lazer. A Conselheira Cristina convidou o Professor Bramante para ser um 284 

Colaborador do Conselho, convite prontamente aceito pelo Professor. O Conselheiro José 285 

Antônio sugeriu que os Conselheiros que são funcionários públicos recebessem uma moção 286 

de elogio em função do relevante trabalho realizado. A proposta foi aceita por todos e a 287 

Secretária Executiva ficou de organizar o envio da documentação. O Conselheiro Letisson 288 

comentou que neste mandato o Conselho foi um tripé, o governo, a sociedade civil e a 289 

Déborah e agradeceu o empenho e dedicação às tarefas que a mesma realizava junto ao 290 

Conselho. O Conselheiro Paulo Henrique reiterou as palavras do Conselheiro Letisson e a 291 

Conselheira Cristina fez uma analogia com o jogo de xadrez ao dizer que a servidora 292 

Déborah foi a peça da rainha em toda esta engrenagem. O Colaborador Ademar sugeriu 293 

que ela também recebesse uma moção de elogio. Sugestão acatada por todos os presentes 294 

e complementada pelo Conselheiro José Antônio para que a mesma também recebesse um 295 

Certificado. O Presidente disse que um colegiado é sempre bom porque se pode rever 296 

algum equívoco e que realmente ao falar do Conselho ele esqueceu de agradecer o 297 

empenho da Déborah na construção do Conselho em virtude de seu vasto conhecimento da 298 

máquina pública e da sua experiência num dos Conselhos mais atuantes do DF, o Conselho 299 

de Assistência Social e que de fato se deve fazer a moção de elogio aos seus trabalhos 300 

prestados junto ao CONEF. VII - Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o 301 

Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às doze horas e 302 

cinco minutos na qual eu, Déborah Igreja do Prado, na qualidade de Secretária Executiva do 303 

CONEF-DF, lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pelo Presidente 304 

do CONEF-DF e por mim.  305 

 306 
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