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 3 
Aos quatorze dias do mês de dezembro de dois mil e doze, às dez horas e cinco 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 Terceira 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), José Valentim Martins Melo (Secretaria de Estado de Planejamento e 10 

Orçamento), José Antônio Soares Silva (Federação Esportiva do Distrito Federal), 11 

Zilda Pessoa Silva (Segmento Esportivo Universitário), Létisson Samarone Pereira 12 

(Esporte para Pessoas com Deficiência), João Alves do Nascimento Filho (Conselho 13 

Regional de Educação Física do Distrito Federal) e Déborah Igreja do Prado, 14 

Secretária Executiva do CONEF/DF. Justificaram ausências os (as) Conselheiros (as): 15 

Júlio César Ribeiro (Presidente CONEF/DF), Paulo Henrique Azevêdo (Notório Saber 16 

Esportivo), Carlélia Fernandes Lima (Secretaria de Estado da Criança), Carlos César 17 

Soares (Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento), Valeska Caixeta 18 

(Segmento Esportivo Universitário), Alcio Silva Costa (Atletas do Distrito Federal) e 19 

Alex Charles Rocha (Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal). O 20 

Conselheiro Célio René, substituindo o Presidente, iniciou a reunião saudando todos 21 

os presentes e justificando a ausência do Presidente. Em seguida, leu a pauta: I 22 

Aprovação da Pauta; II - Leitura e Aprovação das Atas da 1ª e 2ª Reuniões Ordinárias 23 

do CONEF/DF; III - Votação da Logo do CONEF/DF; IV - Análise Parcial do Regimento 24 

Interno do CONEF/DF; V - Assinatura Termo de Posse (Carlélia); VI- Posse dos 25 

Conselheiros já nomeados (Paulo Henrique); e, VII – Informes: a) Participação 26 

Conselho na votação do Projeto de Lei Complementar nº 045/2012; b) Obras da sede; 27 

c) Identificação dos Conselheiros – Carteira e Recebimento de Fotos; d) Informações 28 

do CONEF/DF na página da SESP; e, e) Reportagem sobre o CONEF na Revista do 29 

CREF; VIII - Encerramento e solicitou sua aprovação. O Conselheiro José Antônio 30 

pediu para incluir em pauta a Moção da participação do Conselho, com os seus 31 

representantes da sociedade civil e do governo, na aprovação do Projeto de Lei 32 

Complementar nº 45/2012. A Secretária Executiva solicitou a retirada de pauta do item 33 

II: Leitura e Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária, pois não ficou pronta e dos 34 

itens V e VI pela ausência dos Conselheiros. II - Leitura e Aprovação da Ata da 1ª 35 

Reunião Ordinária do CONEF-DF. A Ata da 1ª Reunião foi enviada por e-mail para 36 

todos os Conselheiros e solicitado ajustes e na medida em que não foi encaminhada 37 

nenhuma alteração ela foi considerada lida e aprovada. III - Votação da Logo do 38 

CONEF/DF. A Secretária Executiva encaminhou por e-mail todas as propostas e só 39 

veio uma única resposta do Conselheiro Ulisses que votou na imagem nº 5 e pediu 40 

para incluir algo no desenho que reportasse às pessoas com deficiência. As logos 41 

foram impressas e passaram-se as imagens para a escolha dos Conselheiros. Os 42 

Conselheiros debateram suas sugestões e concluíram que seria solicitado ao 43 

Conselheiro Alex refazer a logo da figura 2 tirando os bonecos e a bola, colocando o 44 
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brasão do GDF e deixando o nome do Conselho. Ficou acordado que se o 45 

Conselheiro Alex conseguir refazer a proposta da Logo com as solicitações 46 

mencionadas o assunto será pauta da Reunião Extraordinária do dia 21 de dezembro. 47 

O Conselheiro José Antônio propôs que seu filho web design pudesse fazer as 48 

inclusões na imagem caso o Conselheiro Alex não consiga fazê-lo. Proposta aceita 49 

pelos presentes. IV - Análise Parcial do Regimento Interno do CONEF/DF. O 50 

Conselheiro José Antônio falou em nome do GT e informou que foi feita uma pesquisa 51 

em diversos Regimentos de Esporte de outros Estados e de outras categorias no DF, 52 

sendo usado como base o da Segurança Alimentar do DF para se chegar a este 53 

extrato. Ele foi padronizado da seguinte forma: o que está de amarelo é para ser 54 

excluído e o de azul é o que foi incluído. Houve ampliação das competências do 55 

CONEF, inclusão de eleição de um vice-presidente, pois o Secretário é o Presidente e 56 

não há previsão de seu substituto e proposto um calendário do Conselho. O Conselho 57 

funcionaria de fevereiro a dezembro e as reuniões plenárias serem nas primeiras 58 

segundas-feiras do mês. O Conselheiro Célio René ponderou que para o Secretário 59 

segunda é o pior dia, pois tem agenda com o Governador. Os Conselheiros decidiram 60 

que as Reuniões Plenárias seriam na segunda quarta-feira de cada mês e a Secretária 61 

Executiva ficou de refazer o calendário e encaminhá-lo por e-mail para os 62 

Conselheiros. O Conselheiro Létisson comentou sobre a necessidade de padronizar a 63 

utilização do termo desporto e esporte e da necessidade de incluir o paradesporto ou 64 

paraesporte. Os Conselheiros foram convidados a participarem das Reuniões do 65 

Grupo de Trabalho do Regimento que acontecerão na segunda, dia 17 e na quarta, dia 66 

19, às 14h30. Os Conselheiros relataram a preocupação quanto ao prazo de 67 

conclusão do Regimento Interno e propuseram a realização de uma Reunião 68 

Extraordinária. A Reunião foi marcada para o dia 21 de dezembro, às 10h onde os 69 

Conselheiros teriam até o dia 18 de dezembro para encaminhar as contribuições finais 70 

do Regimento. Todas as contribuições seriam escritas com cor diferente e a mesma 71 

informada à Secretária Executiva. A Secretária Executiva relembrou a todos que o 72 

Regimento ainda precisará passar pela aprovação do jurídico da SESP antes de ser 73 

encaminhado para aprovação do Executivo. O Conselheiro José Antônio sinalizou que 74 

será preciso definir um prazo para análise do jurídico, pois só haverá outra Plenária 75 

em fevereiro de 2013. O Conselheiro Célio René propôs que o Grupo de Trabalho 76 

analisasse as propostas vindas do jurídico e se viesse alguma situação nova levassem 77 

novamente ao Plenário. Ao se comentar sobre a Reunião de Fevereiro percebeu-se 78 

que a segunda quarta do mês seria quarta-feira de cinzas, assim os presentes 79 

decidiram que a primeira Reunião Plenária de 2013 seria no dia 20 de fevereiro. O 80 

Conselheiro João Alves indagou sobre a composição dos cargos administrativos do 81 

CONEF e o Conselheiro Célio René explicou que no momento atual o CONEF contará 82 

somente com a servidora Déborah e na medida em que for crescendo será revista 83 

esta situação. Salientou ainda que a participação da sociedade civil será fundamental 84 

neste processo. O Conselheiro Létisson indagou sobre a situação dos suplentes, se no 85 

CONEF eles teriam a importância e participação como tem no CAS/DF. O Conselheiro 86 

José Antônio respondeu que há previsão regimental que nas Comissões e nos Grupos 87 

de Trabalho os suplentes tenham participação ativa. Enfatizou que nas Plenárias se o 88 
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titular não estiver o suplente assumirá a titularidade, mas nas Comissões e Grupos de 89 

Trabalho a participação será diferenciada. VII – Informes: a) Participação Conselho 90 

na votação do Projeto de Lei Complementar nº 045/2012. O Conselheiro Célio 91 

René informou que o Projeto de Lei Complementar – PLC nº 45/2012 era uma 92 

pendencia para utilização dos recursos do Fundo de Apoio ao Esporte - FAE e a 93 

participação do Conselho e a mobilização da sociedade civil foi decisiva para agilizar o 94 

processo de votação do PLC. Relatou que a mobilização foi intensa tanto 95 

indiretamente com os deputados quanto diretamente com a presença de todos no 96 

momento da votação. Comentou que foi possível perceber que o coletivo foi 97 

fundamental, a diferença do diálogo com os parlamentares é distinta quando se diz 98 

que o Conselho está participando. Esta foi uma primeira demonstração da força do 99 

Conselho. Ressaltou sua afirmação de que o tamanho do CONEF será o tamanho que 100 

for dado a ele, mas quem sem dúvida está foi uma vitória muito importante. Explicou 101 

que os recursos do fundo estão em torno de R$ 10.000.000,00 (dez milhões) e que a 102 

sua utilização requer uma série de etapas, critérios e o CONEF terá participação no 103 

norteamento e direcionamento da Politica Pública. Ressaltou que também será 104 

necessário estudar uma forma de preparar as instituições para receberem este 105 

recurso, ou seja, há muito trabalho a ser feito. b) Obras da sede. O Conselheiro João 106 

Alves questionou se a distância da sede do CONEF de toda estrutura administrativa 107 

da SESP seria ou não uma boa estratégia. O Conselheiro Célio René respondeu que a 108 

sede independente poderia facilitar a dinâmica do trabalho do Conselho e que o 109 

Secretário faz a consulta e se o Conselho for forte será difícil ser contra. Salientou 110 

outro aspecto que será um espaço que poderá ser utilizado por todos os Conselheiros 111 

para dar um sentido maior de ocupação e aí o segmento sentir-se de fato 112 

representado. Recordou a palestra da Sra. Marlene e afirmou que cada segmento 113 

deve chamar os seus representantes e vir com a posição do grupo e não a sua 114 

pessoal. A Conselheira Carmem informou que no dia da votação da PLC na Câmara 115 

fez convite aos atletas para participarem de uma reunião na SESP para informar o que 116 

ela tem feito e trazer ao segmento do atleta o sentimento de pertencimento no 117 

CONEF. O Conselheiro Valentim propôs a criação de uma página na internet para 118 

facilitar o contato e colher opiniões das pessoas. A Secretária Executiva informou que 119 

o executor da obra disse que precisará de mais uma semana para finalizar a obra. 120 

Além disto, que já foram levados alguns móveis e a mesa de reunião. c) Identificação 121 

dos Conselheiros – Carteira e Recebimento de Fotos. A identificação foi um tema 122 

tratado na reunião anterior e a decisão foi a de aguardar a logo para fazer uma única 123 

carteira. A situação permanece a mesma nesta reunião. d) Informações do 124 

CONEF/DF na página da SESP. A Secretária Executiva falou que seria preciso definir 125 

as informações a serem colocadas na página da SESP e que pensar em se ter um 126 

fórum específico para diálogo permanente nesta estrutura seria difícil, pois somente 127 

existe uma pessoa cuidar de tudo. O Conselheiro Valentim trouxe sua experiência na 128 

Secretaria de Planejamento e Gestão onde os próprios servidores criaram um grupo 129 

no yahoo para resolver as dificuldades da distância e encaminhamento de 130 

informações. A Secretária Executiva enfatizou que no momento, sozinha, o acúmulo 131 

de mais esta tarefa ficaria inviável. e) Reportagem sobre o CONEF na Revista do 132 
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CREF. Todos os Conselheiros receberam a revista do CREF com a matéria sobre o 133 

CONEF. O Conselheiro Célio René agradeceu o apoio e a pareceria do CREF. VIII – 134 

Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o substituto do Presidente, Célio 135 

René, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 11h50min, 136 

na qual eu, Déborah Prado, na qualidade de Secretária Executiva do CONEF/DF, 137 

lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pelo substituto do 138 

Presidente do CONEF/DF e por mim. 139 

 140 

 141 
   CÉLIO RENÉ TRINDADE VIEIRA                           DÉBORAH IGREJA DO PRADO 142 

Substituto do Presidente – CONEF/DF                      Secretária Executiva – CONEF/DF 143 


