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Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e doze, às dez horas e quinze minutos, 4 

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

Guimarães, Ala Sul, Brasília/DF, foi realizada a Segunda Reunião Ordinária do Conselho de 6 

Educação Física, Desporto e Lazer – CONEF/DF, com a presença dos seguintes 7 

Conselheiros: Célio René Trindade Vieira (Representante de Notório Saber Esportivo), 8 

Geraldo Pereira da Silva Filho (Secretaria de Estado de Educação), Carlélia Fernandes Lima 9 

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

Planejamento e Orçamento), José Valentim Marins Melo (Secretaria de Estado de 11 

Planejamento e Orçamento), Sandro Eric da Silva Melo Monteiro (Administração Regional), 12 

Deyse Maria da Silva Nascimento (Administração Regional), José Antônio Soares Silva 13 

(Federação Esportiva do Distrito Federal), Carmem de Oliveira (Atletas do Distrito Federal), 14 

Létisson Samarone Pereira (Esporte para Pessoas com Deficiência), João Alves do 15 

Nascimento Filho (Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal) e Déborah 16 

Igreja do Prado, Secretária Executiva do CONEF/DF. Justificaram ausências os (as) 17 

Conselheiros (as): Júlio César Ribeiro (Presidente CONEF/DF), Maria Luiza Fonseca do 18 

Vale (Secretaria de Estado de Educação), Paulo Henrique Azevêdo (Notório Saber 19 

Esportivo), Geusa Santana da Silva (Federação Esportiva do Distrito Federal), Valeska 20 

Caixeta (Segmento Esportivo Universitário), Zilda Pessoa Silva (Segmento Esportivo 21 

Universitário) e Alex Charles Rocha (Conselho Regional de Educação Física do Distrito 22 

Federal). O Conselheiro Célio René, substituindo o Presidente, iniciou a reunião saudando 23 

todos os presentes, justificando a ausência do Presidente e agradecendo a presença da 24 

Sra. Marlene, Presidente do Conselho de Assistência Social – CAS/DF, um dos Conselhos 25 

mais atuantes no Distrito Federal. Ele afirmou que o Conselho de Educação Física, 26 

Desporto e Lazer tem uma missão importante e bastante árdua, estando no início de um 27 

processo. Comentou que as experiências vividas em Conselhos já atuantes vão poder 28 

acelerar o processo de construção do CONEF/DF. Disse também que o momento atual é 29 

muito importante para o esporte no DF, na medida em que os governos passados sugeriram 30 

Programas/Projetos excelentes, mas não davam continuidade aos mesmos. Deste modo, 31 

explicou que o Conselho pode de certa forma garantir que as Politicas Públicas sejam 32 

cumpridas. Seguiu-se uma breve apresentação de todos os Conselheiros para o inicio da 33 

palestra da Presidente do CAS/DF. A Sra. Marlene começou sua apresentação afirmando 34 

que o Esporte não era a área de concentração de seu conhecimento, mas na medida em 35 

que se estava instalando um órgão de controle social ela poderia, sob esta perspectiva, 36 

cooperar muito, pois tem prazer em poder contribuir na construção destes espaços. 37 

Informou que é a Diretora dos órgãos colegiados da Secretaria de Desenvolvimento Social e 38 

Transferência de Renda – SEDEST que é composto de três órgãos: Conselho de 39 

Assistência Social - CAS/DF, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA/DF 40 

e Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN/DF. Informou os 41 

aspectos legais que criaram o CAS (Lei Orgânica do DF e Lei Orgânica de Assistência 42 

Social) e que o mesmo já possui dezessete anos. Explicou que o CAS é uma instância 43 

deliberativa e fiscalizadora e que a formatação e a institucionalização destes espaços, órgão 44 

de controle social, teve seu marco regulatório com a Constituição Federal de 1988, 45 
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preocupada com a descentralização e a participação social. Complementou afirmando que a 46 

criação de alguns instrumentos, principalmente os Conselhos, proporcionaria outra leitura 47 

das Políticas Públicas. Esclareceu que por ser uma instância de controle 48 

independentemente de ser deliberativa ou consultiva, tem um papel fundamental voltado 49 

para a organização de qualquer Politica Pública. Disse ter conhecimento de que o CONEF é 50 

uma instância consultiva. Explanou que ser deliberativo implica que toda e qualquer decisão 51 

e encaminhamento de um gestor passa por discussão do Conselho. Por exemplo: discussão 52 

do orçamento a ser disponibilizado para aquela Política, que área ou serviços devem ser 53 

implantados, em que locais. Assim, para todo o planejamento e execução do serviço, a ação 54 

do gestor fica subordinada ao Conselho. Para explicar o que é ser um órgão de controle 55 

consultivo utilizou-se da correlação com uma consulta médica. A pessoa procura o médico, 56 

buscando um diagnóstico e tratamento e só vai ter cura para aquele problema se tomar 57 

determinado remédio, isto é, estar de posse da receita não vai implicar em nada, não vai 58 

resolver o seu problema de saúde. Só haverá cura se tomar o remédio. O Conselho 59 

consultivo tem esta analogia. A SESP para instalar seus serviços, discutir o Esporte no DF e 60 

para se organizar precisa ir ao Conselho se consultar e o Conselho fará recomendações, 61 

observações. Estas só terão validade se de fato a SESP ou os órgãos vinculados, de certa 62 

forma, cumprirem aquilo que foi apontado como diagnóstico e possibilidade de 63 

encaminhamento. É importante, então, criar em um Conselho consultivo condições políticas 64 

para que o gestor atenda as questões que o Conselho estiver colocando. O gestor não está 65 

subordinado à questão, mas é importante que ele considere de fato os aspectos discutidos 66 

no colegiado. O fato de ser um Conselho consultivo não o desvaloriza frente aos que são 67 

deliberativos. O Presidente deste Conselho é o próprio Secretário de Estado. Evidentemente 68 

não se trará uma questão para consulta que não deva ser considerada depois, aí previstos 69 

os limites próprios da gestão pública, para assim não se fazer discussão impossível de ser 70 

executada. Quando os Conselheiros se apresentaram foi possível perceber que se 71 

apresentaram como governo e sociedade civil e isto é fundamental, pois nota-se que é um 72 

órgão paritário. O papel da sociedade civil é de fazer o contraponto na construção deste 73 

espaço de mediação. Não se pode ser ingênuo. Sabe-se que este será um espaço de 74 

disputas politicas, de disputas de ideias. Portanto, é fundamental ter equilíbrio para que as 75 

decisões sejam passíveis de serem executadas e que não atendam tão somente as 76 

deliberações ou a vontade do órgão gestor se esta for inversamente proporcional à vontade 77 

da sociedade civil. Tem que se buscar o equilíbrio, o acordo, a pactuação. De fato, alguns 78 

aspectos vão para votação e será preciso dar oportunidade para se apreciar o ponto e o 79 

contraponto. E, diante disto esgotar todas as possiblidades de discussão. Não é porque são 80 

governo e sociedade civil que os interesses são antagônicos, pois todos aqui estão 81 

preocupados com a Política do Esporte. A Presidente do CAS/DF passou a comentar sobre 82 

a organização de um Conselho. Salientou que o Conselho não pode se preocupar somente 83 

em discutir a legalidade das questões, mas deve-se preocupar e muito com a legitimidade 84 

de suas ações. Na apresentação dos Conselheiros também percebeu que alguns são 85 

suplentes. Relatou que o CAS adotou como estratégia convocar, convidar todos os 86 

membros do Conselho para suas ações. Isto é muito importante, pois na ausência do titular, 87 

por algum impedimento, o suplente já estará automaticamente matriculado no assunto e ele 88 

poderá contribuir da mesma forma que o seu titular. Assim, busca-se trazer as 89 

representações na sua integralidade. Outro tema tratado versou sobre as deliberações desta 90 
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instância. Elas precisam ter uma institucionalidade, uma legalidade, ter uma concretude para 91 

além da conversa que se tem nas Plenárias. Deste modo, quando o CAS delibera cria 92 

Resoluções e elas são publicadas no Diário Oficial do DF. Este Conselho, por ser consultivo, 93 

apresentará recomendações que poderão surgir a partir de discussão trazida pelo gestor ou 94 

qualquer outro membro. Em seguida, escolhe-se o melhor instrumento legal para legitimá-la. 95 

Pela experiência que tem a Palestrante orientou que o CONEF fizesse Resoluções e a 96 

SESP, no que couber, poderia transformá-las em Portaria, Decreto e até Projeto de Lei. O 97 

Conselheiro José Antônio comentou que compreendeu o aspecto relativo ao planejar, na 98 

medida em que o Conselho iria sugerir ao gestor um plano de ação para o Desporto, para o 99 

Lazer no DF para o ano seguinte. Trouxe sua dúvida quanto ao funcionamento do CONEF, 100 

por ser consultivo, sobre os outros três verbos que norteiam sua competência: normatizar, 101 

fiscalizar e coordenar. Em seguida, o Conselheiro João Alves explanou que a situação havia 102 

ficado confusa, pois o CREF que é o Conselho Regional de Educação Física também tem 103 

competência para fiscalizar. Então, questionou qual a diferença dos dois Conselhos, isto é, 104 

na prática seria onde termina a ação de um e começa a do outro. A Sra. Marlene ponderou 105 

que será preciso verificar a composição e a estrutura do CONEF do ponto de vista legal, isto 106 

é, ela mesma procurou na Lei Orgânica do DF e não encontrou nada sobre a estrutura deste 107 

Conselho, como a Secretaria Executiva, mas no teor do seu conteúdo verificou que o 108 

CONEF parece ser deliberativo e na modificação da Lei, foi preciso trazer para a realidade e 109 

ele veio contextualizado como consultivo. Assim, da mesma forma do planejamento pensa 110 

que a recomendação das normas e a recomendação de critérios e parâmetros de 111 

fiscalização da Política Pública e não do exercício profissional e sim da Política do Esporte 112 

seja da competência do CONEF. Esclareceu que é fundamental afastar esta dúvida. O 113 

CREF é responsável pela fiscalização do exercício profissional, pela identificação dos 114 

profissionais que eticamente não cumprem seu papel ou ainda se há o exercício ilegal da 115 

profissão. Enquanto que o CONEF é um Conselho que tem como competência a 116 

organização, normatização, fiscalização e coordenação de uma Política Pública. O 117 

entendimento a se ter é que o CONEF poderá, quer dizer, deverá ser consultado e emitirá 118 

sua decisão à SESP em todos estes aspectos. Comentou ser formada em Serviço Social e 119 

que a Política de Assistência Social não é feita tão somente pelo profissional Assistente 120 

Social. Existem os psicólogos, pedagogos que somam o seu saber profissional para 121 

contribuir em uma Política Pública que tem como objeto combater o enfrentamento da 122 

pobreza e da extrema pobreza. O Conselheiro usa o seu saber profissional para contribuir 123 

na construção de uma Política Pública. Então, não há choque entre as competências dos 124 

dois Conselhos, um não sobrepõe o espaço do outro. Ao ocupar uma cadeira, o Conselheiro 125 

traz o seu saber e não vem com sua posição individual e sim com a posição do espaço que 126 

representa.  O Conselheiro traz para o CONEF o resultado da discussão da sua categoria. A 127 

discussão do Conselho Regional, dos Atletas, das Federações, das Secretarias aqui 128 

representadas. Assim, não fica aquele Conselho de pessoas que discutem e que estão 129 

descoladas da realidade. Em todo o espaço de participação e controle é preciso colocar o 130 

saber à disposição, mas a representatividade precisa ser coletiva. O Conselheiro não traz 131 

sua opinião pessoal. Sua opinião traduz a opinião do segmento que representa. A Sra. 132 

Marlene frisou para o Secretário e Conselheiros que existirão momentos em que as 133 

situações não serão fáceis de serem desembaraçadas. Salientou a experiência da Déborah 134 

nestas vivencias. Enfatizou que o papel de quem estiver presidindo, coordenando, será o de 135 
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dar tranquilidade, objetividade e o de colocar todas as questões à mesa. Explicou que isto é 136 

fazer mediação. Exemplificou a situação trazendo um episódio vivido no CAS durante a 137 

eleição da sociedade civil e para tanto precisou explicar o funcionamento do CAS. Disse que 138 

ele é composto por 24 Conselheiros Titulares e 24 Suplentes, onde 12 são do governo, de 139 

Secretárias diversas e 12 são da sociedade civil entre trabalhadores, entidades que prestam 140 

serviços e usuários da Assistência Social. Neste episódio a participação da Déborah foi 141 

fundamental, pois ela compunha a Comissão Eleitoral. Contudo, seria o segmento da 142 

sociedade civil que deveria conduzir todo o processo e teve um ponto do Regimento que se 143 

ficou quase três horas discutindo. Na medida em que não havia consenso e não havia 144 

necessidade de colocar em votação imediatamente se não daria ideia de que havia um 145 

grupo contra o outro, foi preciso criar uma base de entendimento que possibilitasse uma 146 

pactuação. Foram três horas de discussão rica, mas foi cansativo. E como continuava o 147 

impasse foi realizada a votação, mas o grupo estava mais preparado para decidir. Todos os 148 

Conselheiros tem um interesse comum, mas as opiniões, as posições podem ser diferentes. 149 

O Conselheiro José Antônio perguntou como se dá a substituição do Presidente na sua 150 

ausência. A Sra. Marlene explicou que dentro do GDF o substituto oficial da pasta na 151 

ausência do Secretário é o Secretário Adjunto. Contudo, sinalizou que a ausência do 152 

Secretário implica na ausência do Presidente e que talvez esta questão de substituição 153 

pudesse ser vista com o jurídico da SESP ou do próprio GDF.  Exemplificou uma situação 154 

de atribuição específica do Presidente com uma pergunta: O Presidente poderá deliberar Ad 155 

Referendum? Se for, ele precisará trazer para o Conselho, mas esta deliberação precisa ser 156 

comedida. No CAS quando se tem alguma matéria a ser decidida e não há tempo para se 157 

levar ao Plenário o Presidente decide, publica e leva para a primeira reunião e se o 158 

Conselho não aprovar ele será obrigado a tornar sem efeito o seu ato. O Ad Referendum 159 

precisa ser muito responsável, ano passado foi preciso utilizar algumas vezes no CAS 160 

inclusive na eleição da sociedade civil. A Déborah estava na Comissão Eleitoral e foi preciso 161 

decidir e a sociedade civil não fazia a sua parte. Então, decidiu-se Ad Referendum. A Sra. 162 

Marlene passou a falar da composição da estrutura do CONEF, da Secretaria Executiva, e 163 

afirmou que a legislação diz que quem vai dar este suporte é a SESP. Fez diversos 164 

questionamentos: Onde ela estará vinculada? É dentro da Secretaria de Esporte? Na 165 

Secretaria Executiva existirão cargos? A Déborah estará só? Vai ter equipe para dar apoio? 166 

Relembrou que todas as Secretarias estão revendo seu Regimento e salientou que o 167 

CONEF ao elaborar o Regimento deve ter clareza de que ele não poderá ser maior que a 168 

Lei de Criação, que é a Lei Orgânica do DF visto não pode ser contrário às suas 169 

determinações. Esclareceu aos Conselheiros que não se é Conselheiro uma vez por mês. 170 

Ser Conselheiro é função de relevância pública. Não se tem poder de polícia, mas se tem a 171 

obrigação de qualquer questão que chegue ao seu conhecimento e que traga 172 

comprometimento para a execução da Política seja levada ao Conselho. Esta representação 173 

é diária, não é mensalmente. Ser Conselheiro dá trabalho. Inclusive por ser instância de 174 

relevante serviço público a ausência física do local de trabalho é justificada, pois o 175 

Conselheiro esteve trabalhando num outro espaço. A Sra. Marlene trouxe o Regimento do 176 

CONSEA, que é consultivo, pois é um Conselho de Assessoramento ao Governador na 177 

medida em que se assemelha um pouco com a realidade do CONEF. A Secretária 178 

Executiva solicitou a Sra. Marlene que explicasse o funcionamento das Conferências, pois 179 

em algum momento a SESP ou o CONEF precisará assumir a realização desta tarefa. A 180 
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Sra. Marlene sinalizou que a Lei Orgânica da Assistência previu que as instâncias de 181 

controle e que elas seriam as responsáveis pela execução das Conferências Nacional, 182 

Municipal e Distrital. No DF se faz as Conferências Regionais como preparatórias para a 183 

Distrital e os encaminhamentos são levados para a Conferência Nacional. Nas Regionais 184 

escolhem-se os Delegados que representarão o DF na Nacional. O Conselheiro João Alves 185 

comentou que ter esta organização, formatação de um Conselho seria fundamental para a 186 

construção do Regimento do CONEF. A Sra. Marlene concordou e disse que é fundamental 187 

saber as competências, como foi estruturado o CONEF, prever as ausências de 188 

Conselheiros, saber quando e como se instala a Plenária. Ressaltou que o mais importante 189 

é ter o entendimento de que é por Resolução que se faz a recomendação, a sugestão para 190 

a execução da Política Pública. O Conselheiro José Antônio questionou novamente o papel 191 

do suplente. Ele quis saber se o suplente estando em uma Comissão poderia decidir alguma 192 

situação estando o seu Titular em outra Comissão. A Sra. Marlene comentou que no CAS se 193 

distribui todos os Conselheiros nas três Comissões, por exemplo: a Déborah está na 194 

Comissão de Orçamento e Finanças e o Braz na de Política querendo mudar para a de 195 

Orçamento por estar no Fundo.  As representações dos órgãos governamentais são por 196 

Secretária, isto é o titular e o suplente são da mesma pasta. Já para a sociedade civil é 197 

diferente. Tem-se o segmento e os representantes são de diferentes entidades. Explicou 198 

que ela faz parte da Comissão de Orçamento, mas sempre participa das reuniões da 199 

Comissão de Legislação e Normas e que seu suplente está na Coordenação da Comissão 200 

de Política. Enfatizou que se deve valorizar o suplente e que não há impedimento legal em 201 

distribuir o Titular e o Suplente em Comissões diferentes. As Comissões discutem, chegam 202 

a um consenso e levam para o Pleno, pois quem delibera é o Plenário. Fazer esta 203 

distribuição é bem interessante para se ter a representatividade em diversas Comissões. 204 

Explicou que o CAS estabeleceu que as Comissões devam sempre ter um coordenador e 205 

vice coordenador e estas escolhas devem ser paritárias para democratizar as discussões, 206 

para não se dizer que determinada Comissão é “chapa branca”. A Secretária Executiva 207 

lembrou que o funcionamento das Comissões no CAS também é feito por meio de Reuniões 208 

Ordinárias e Extraordinárias com datas definidas no calendário oficial do Conselho. A 209 

Presidente do CAS sugeriu que o CONEF criasse Comissões de Política, de Orçamento e 210 

Finanças e de Normas. A Conselheira Carmem perguntou se a determinação de publicar 211 

Resoluções precisa estar prevista no Regimento. A Sra. Marlene explicou que não é tudo 212 

que se decide que será transformado em Resoluções, serão somente as substancias, o que 213 

for relativo ao orçamento, ao destino da Política. As demais decisões estarão registradas em 214 

Ata. A Sra. Marlene disse que uma das atribuições do CAS é conceder autorização de 215 

funcionamento para entidades, isto é, toda entidade de Assistência Social precisa de uma 216 

autorização que é feita por meio de inscrição no CAS e cada Conselheiro mensalmente 217 

recebe pelo menos um processo podendo chegar a ser dois ou até mesmo três. Após o 218 

recebimento do processo, faz o parecer e o encaminha para votação em Plenário. Em 219 

virtude da inscrição ser por tempo indeterminado, o CAS está elaborando uma Resolução de 220 

Acompanhamento e Fiscalização. A Conselheira Carmem questionou se o Conselho 221 

Estadual segue o formato do Conselho Nacional.  A Presidente explicou que a Lei Orgânica 222 

da Assistência previu as diversas estruturas e suas competências. Tem-se a instância 223 

Nacional, Estadual, Municipal e do DF. Elas são similares, mas não são subordinadas. Os 224 

Conselhos são instâncias autônomas. E cabe ao Conselho Nacional estabelecer algumas 225 
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Resoluções orientativas, outras normativas e outras que são independentes. Uma delas diz 226 

respeito à composição da sociedade civil. No CNAS a pessoa é que é a detentora da 227 

cadeira e não a entidade. O CAS não concorda com esta posição e para legitimá-la 228 

consultou o Ministério Público que concordou com a decisão do CAS. Em reunião do 229 

Conselho Nacional o CAS levou sua posição que depois foi copiada por outros Estados. A 230 

Sra. Marlene sinalizou ao Secretário que o que tinha para falar já havia sido exposto e que 231 

esperava ter contribuído minimamente para as discussões do CONEF. Disse estar feliz por 232 

participar da construção de espaços de controle, de espaços de participação e afirmou que 233 

é deste modo que se constrói a democracia. Comentou que a democracia não é uma coisa 234 

simples é composta. Falou que nestes espaços se pode até “brigar”, mas que sem dúvida 235 

não será uma “briga” pessoal e sim para fazer valer o direito do grupo que se representa. A 236 

democracia participativa é fundamental para dar direção às Políticas Públicas, para ajudar, 237 

para construir a gestão de modo qualificado. O Conselheiro João Alves retomou a questão 238 

da emissão do Alvará de Funcionamento e perguntou se a empresa ainda precisa do Alvará 239 

do Estado. A Sra. Marlene explicou que o CAS não emite Alvará de Funcionamento. O CAS 240 

emite uma autorização para aquela entidade executar aquele serviço, é como se estivesse 241 

credenciando a entidade. A Política de Assistência Social é formada pela rede sócio 242 

assistencial que é composta pelo serviço estatal mais as entidades privadas de Assistência 243 

Social. Perguntou aos presentes se já tinham visitado, ouvido ou visto alguma entidade que 244 

acolhe crianças e adolescentes e explicou que o Acolhimento é um serviço sócio 245 

assistencial. Resumiu que para a entidade funcionar precisa ter autorização para prestar 246 

serviço com os mesmos critérios e padrões de funcionamento do serviço púbico, pois ela é a 247 

executora de uma Política Pública. A entidade faz no lugar do Estado, complementarmente 248 

ao Estado o que ele não dá conta de fazer sozinho. Creche, por exemplo, hoje é da 249 

Educação, mas o Estado não tem condições de oferecer creche para todos os que dela 250 

necessitam. Então, é feito um convênio com as entidades que prestam este serviço e se 251 

exige muito, pois não se pode fazer pobremente para os mais pobres. É preciso fazer com 252 

padrão uma vez que o direito de quem está na creche pública é o mesmo de quem está na 253 

particular. Não é autorização de Alvará, que é um documento físico. Se você vai ter um 254 

abrigo a entidade tem que apresentar condições suficientes para poder realizar aquele 255 

serviço. A autorização de funcionamento é previa ao funcionamento, mas comentou que o 256 

mundo real é distinto, pois existem entidades que já funcionam há muito tempo e agora é 257 

que estão buscando sua inscrição. Elas podem funcionar desde que não se identifiquem 258 

como sendo da Assistência Social. Ela pode estar fazendo o serviço, mas não querer se 259 

institucionalizar. A Conselheira Carmem indagou se a entidade não estaria recebendo uma 260 

chancela? A Presidente esclareceu que ela receberá uma autorização de funcionamento e 261 

passará a ser reconhecida como uma entidade de Assistência Social, portanto cumpre 262 

parâmetros e critérios da Política Pública. A Conselheira Carmem lembrou a época em que 263 

se definiram novas regras e as entidades que trabalhavam com esporte deixaram de ser 264 

consideradas de Assistência. A Sra. Marlene relatou que a Assistência tem desde 2009 seu 265 

serviço tipificado em Lei Nacional e que as Politicas de Educação e Esporte fazem parte de 266 

outra Política. Ela agradeceu a oportunidade de expor sua experiência sobre controle social 267 

e que este assunto lhe dá muito prazer. Narrou que foi da primeira gestão do CAS em 1995, 268 

que participou da elaboração da legislação da Assistência – construção do Sistema Único 269 

da Assistência Social - SUAS assim como tem o da Saúde, foi membro do Conselho 270 
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Nacional, já representou a categoria e agora voltou ao CAS. Relatou com orgulho que na 271 

composição atual do CAS, os usuários desta Política são Conselheiros atuantes. Eles são 272 

os que têm o pé na concretude, são os que recebem Bolsa Família e inclusive informou que 273 

a próxima presidência será de um representante deste segmento. Descreveu que no CAS a 274 

presidência é intercalada – governo e sociedade civil - podendo haver uma recondução. O 275 

Conselheiro José Antônio agradeceu o vasto conhecimento do saber que foi passado e 276 

deixou o convite para que a Palestrante pudesse voltar outras vezes ao CONEF. A 277 

Conselheira Carmem partilhou que no momento que começou a fazer parte do Conselho via 278 

a questão de ser deliberativo melhor que consultivo e depois da explicação dada e da forma 279 

positiva como foi colocado o aspecto consultivo sai com uma visão diferente. Percebeu a 280 

importância do formato das Comissões, bem como, o aspecto do conhecimento, das 281 

discussões e das propostas, recomendações poderem ser reforçadas por meio de 282 

Resolução e assim de fato poder subsidiar a construção da Política do Esporte no DF. O 283 

Conselheiro Valentim relatou que se preocupa com a continuidade das Políticas Públicas, 284 

referendou que é preciso permitir que este projeto seja realmente estabelecido 285 

independentemente de visões e que a Política Pública acontece de fato. O Conselheiro João 286 

Alves disse que sua dúvida entre os dois Conselhos foi elucidada. O Conselheiro Célio René 287 

agradeceu a presença e colaboração da Presidente do CAS, justificou a ausência do 288 

Secretário por ter tido uma agenda externa e reiterou o apoio da SESP à execução das 289 

Politicas Sociais. Afirmou que o CONEF está numa fase embrionária, em processo de 290 

aprendizagem e que neste dia foi possível dar um passo muito importante. Disse que ela 291 

pode, pela experiência vivida nas causas sociais e nas que envolvem o controle social que 292 

num país democrático como o Brasil é essencial para a definição de uma Política Pública e 293 

para a continuidade desta Política, dar uma luz para este Grupo de Trabalho. Inclusive 294 

salientando a importância que os Conselheiros têm neste processo. Ressaltou que sabe que 295 

os Conselheiros têm este conhecimento, mas depois desta explanação ficou mais claro 296 

como os Conselheiros poderão buscar elementos e instrumentos para que este Conselho 297 

consiga atender esta demanda tão antiga da comunidade esportiva que só agora passou a 298 

funcionar. Disse estar saindo motivado, desafiado para dar esta resposta à sociedade e que 299 

este também deve ser o sentimento de muitos Conselheiros. Destacou que a Sra. Marlene 300 

foi brilhante em diversos momentos e se recordou daquele que ela disse que não se está no 301 

Conselho para fazer valer o seu lado pessoal, pois cada um representa uma comunidade e 302 

ao fazer esta comunidade se sentir representada os Conselheiros irão atender a demanda 303 

que todos desejam. Disse ainda estar muito feliz e que outras vezes precisará deste apoio 304 

para que o CONEF consiga caminhar. A Sra. Marlene agradeceu as palavras e disse que 305 

era para explorar a Secretária Executiva do CONEF por ela ter conhecimento e ser 306 

competente no que faz e que inicialmente estava temorosa por não ser o Esporte sua área 307 

de concentração, mas colocou o CAS à disposição e a sua própria pessoa nesta construção. 308 

Finalizou afirmando que poder contribuir para a defesa da democracia participativa é muito 309 

válido para ela. A Conselheira Carlélia afirmou que todos estão no início do processo e 310 

agradeceu a oportunidade deste aprendizado especialmente à pessoa da Secretária 311 

Executiva, bem como pela sua disponibilidade para prestar informações. O Conselheiro 312 

José Antônio reiterou as palavras da Conselheira Carlélia sobre a iniciativa da Secretária 313 

Executiva e a indicação da Presidente do CAS em participar da Reunião Plenária. Após as 314 

despedidas da Sra. Marlene o Conselheiro Célio René retomou a reunião, refez a leitura da 315 
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pauta: I Aprovação da Pauta; II Apresentação da Presidente do Conselho de Assistência 316 

Social do DF; III - Leitura e Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária do CONEF/DF; IV – 317 

Posse dos Conselheiros já nomeados (Paulo Henrique, Carlélia, Sandro, José Valentim e 318 

Geusa); V – Certificado de Posse; VI – Apresentação da Logo do CONEF/DF; VII - Síntese 319 

da Discussão do Grupo de Trabalho sobre o Regimento Interno do CONEF/DF; VIII – 320 

Informes: a) Identificação dos Conselheiros – Recebimento de Fotos; b) Apreciação Logo – 321 

Secretaria de Publicidade; c) Matéria Revista CREF; e, IX - Encerramento e pediu a sua 322 

aprovação. A pauta foi aprovada e os Conselheiros solicitaram o cumprimento do horário 323 

estipulado para o encerramento da Reunião. III - Leitura e Aprovação da Ata da 1ª 324 

Reunião Ordinária do CONEF/DF. A Secretária Executiva explanou suas dificuldades para 325 

redigir a Ata e o consequente atraso da tarefa e propôs que quando houvesse na pauta a 326 

Leitura e Aprovação de Ata que ela fosse encaminhada por e-mail previamente e que se 327 

houvessem contribuições de forma por parte dos Conselheiros as mesmas fossem 328 

encaminhadas por e-mail e no momento da reunião seria deliberada a aprovação e revisão 329 

apenas do conteúdo da mesma. Após a leitura da Ata da 1ª Reunião Ordinária do CONEF-330 

DF os Conselheiros fizeram as seguintes ponderações: a) a Ata seria encaminhada 331 

previamente à reunião, pelo menos dois dias antes, e os Conselheiros encaminhariam suas 332 

contribuições quanto à forma antes da reunião; b) a Ata seria sintetizada; c) havendo 333 

considerações de conteúdo na Ata, estas seriam lidas na Reunião senão a Ata seria 334 

considerada lida e aprovada; e, d) a gravação da Reunião ficaria como arquivo. IV – Posse 335 

dos Conselheiros já nomeados (Paulo Henrique, Carlélia, Sandro, José Valentim e 336 

Geusa) e V – Certificado de Posse. Os Conselheiros assinaram o Termo de Posse e 337 

receberam o Certificado. Houve erro no Termo de Posse da Conselheira da Secretaria de 338 

Estado da Criança e informado que o mesmo seria refeito e comporia a pauta da próxima 339 

reunião. VI – Apresentação da Logo do CONEF/DF. A Secretária Executiva expos as 340 

orientações da Assessoria de Comunicação da SESP sobre o assunto: 1) o CONEF poderia 341 

escolher o símbolo e explicar sua escolha e encaminhá-la para a publicidade analisar a 342 

aprovação ou não do seu uso; 2) O CONEF poderia solicitar que a publicidade fizesse o 343 

estudo e posteriormente encaminhasse para o Conselho fazer a escolha. Os Conselheiros 344 

decidiram que a Secretária Executiva encaminhasse as cinco Logos para todos os 345 

Conselheiros emitirem suas sugestões e o assunto seria tratado na reunião seguinte. VII - 346 

Síntese da Discussão do Grupo de Trabalho sobre o Regimento Interno do CONEF/DF. 347 

Os Conselheiros participantes do Grupo de Trabalho sobre o Regimento Interno solicitaram 348 

colaboração aos demais Conselheiros para encaminharem as sugestões considerando que 349 

a participação de todos é fundamental na construção deste documento. VIII – Informes: a) 350 

Identificação dos Conselheiros – Recebimento de Fotos. O assunto aguardará a escolha 351 

da Logo. Contudo a Secretária Executiva estará recebendo as fotos dos Conselheiros. b) 352 

Apreciação Logo – Secretaria de Publicidade. Informe dado no item VI da pauta. c) 353 

Matéria Revista CREF. Foi informado pela Secretária Executiva que o CREF publicará em 354 

sua revista uma matéria sobre o CONEF. O Conselheiro José Antônio relembrou sobre a 355 

importância do site e o apoio que o Conselheiro Alex se disponibilizou a dar para esta tarefa. 356 

A Secretária Executiva informou que o site do GDF esta passando por uma reformulação e 357 

que a responsabilidade de alimentar o site do CONEF não poderia ser da sua pessoa, em 358 

virtude de estar só e que também não poderia ser do Conselheiro, pois no dia em que ele 359 

saísse do Conselho quem assumiria a tarefa. Para finalizar foi relembrado que a próxima 360 
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reunião está marcada para o dia 23 de novembro com a pauta do calendário 2013 e estudo 361 

do Regimento Interno. O Conselheiro Valentim questionou se haveria possibilidade de 362 

alterar o horário da reunião para o período vespertino. Os Conselheiros disseram que não, 363 

pois as próximas reuniões foram marcadas para serem das 10 às 12h. A Secretária 364 

Executiva ponderou que o assunto fosse levado à Plenária da discussão do calendário das 365 

reuniões do CONEF para 2013. Os Conselheiros integrantes do GT do Regimento Interno 366 

marcaram encontro para a quarta-feira, dia 31 de outubro, no período matutino. IX – 367 

Encerramento Nada mais havendo a ser tratado, o substituto do Presidente, Célio René, 368 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 12h30min, na qual eu, 369 

Déborah Prado, na qualidade de Secretária Executiva do CONEF/DF, lavrei a presente ata, 370 

lida e achada conforme, segue assinada pelo substituto do Presidente do CONEF/DF e por 371 

mim. 372 

 373 

 374 
   CÉLIO RENÉ TRINDADE VIEIRA                           DÉBORAH IGREJA DO PRADO 375 

Substituto do Presidente – CONEF/DF                      Secretária Executiva – CONEF/DF 376 


