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 3 
Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às dez horas e vinte minutos, 4 

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

Ulisses Guimarães, Ala Sul, Brasília/DF, foi realizada a Quarta Reunião Ordinária do 6 

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

seguintes Conselheiros: Júlio César Ribeiro (Presidente CONEF/DF), Éber Gabriel 8 

Perea (Secretaria de Estado de Esporte), Carlélia Fernandes Lima (Secretaria de 9 

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

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

Orçamento), Célio René Trindade Vieira (Representante de Notório Saber Esportivo), 12 

Paulo Henrique Azevêdo (Notório Saber Esportivo), Deyse Maria da Silva Nascimento 13 

(Administração Regional), José Antônio Soares Silva (Federação Esportiva do Distrito 14 

Federal), Valeska Caixeta (Segmento Esportivo Universitário), Carmem de Oliveira 15 

(Atletas do Distrito Federal), Létisson Samarone Pereira (Esporte para Pessoas com 16 

Deficiência), Alex Charles Rocha (Conselho Regional de Educação Física do Distrito 17 

Federal), e Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva do CONEF/DF. Também 18 

estiveram presentes os seguintes convidados: Cristina Calegaro (Conselho Regional 19 

de Educação Física do Distrito Federal), Ricardo Vidal (Instituto Joaquim Cruz) e 20 

Wellington Andrade (Secretaria de Estado de Esporte). Justificaram ausências os (as) 21 

Conselheiros (as): Maria Luiza Fonseca do Vale (Secretaria de Estado de Educação), 22 

Geraldo Pereira da Silva Filho (Secretaria de Estado de Educação), Geusa Santana da 23 

Silva (Federação Esportiva do Distrito Federal), Zilda Pessoa Silva (Segmento 24 

Esportivo Universitário) e Alcio Silva Costa (Atletas do Distrito Federal). O Presidente 25 

iniciou a reunião com uma breve apresentação de todos os Conselheiros. Em seguida, 26 

saudou todos os presentes e justificou suas ausências nas reuniões anteriores 27 

afirmando que confia no trabalho do seu Secretário Adjunto, o Conselheiro Célio René. 28 

Assim, solicitou que o mesmo conduzisse a reunião. Este leu a pauta: I Aprovação da 29 

Pauta; II – Posse dos Conselheiros já nomeados (Paulo Henrique e Éber) e entrega 30 

dos Certificados de Posse; III – Planejamento das ações para 2013: definição dos 31 

membros dos Grupos de Trabalho (Legislação, Política, Orçamento e Projeto); IV – 32 

Informes: a) alteração dos Conselheiros do CREF; b) estrutura do CONEF; c) sede do 33 

CONEF; d) publicidade: site e logo; e) encaminhamento da publicação do Regimento 34 

Interno; V - Encerramento e solicitou sua aprovação. O Conselheiro Alex solicitou a 35 

inversão da pauta do IV – Informes: alteração dos Conselheiros do CREF em virtude 36 

da necessidade da Presidente do CREF comparecer a outro compromisso, fato aceito 37 

por unanimidade. IV – Informes: a) alteração dos Conselheiros do CREF - A 38 

Presidente, Cristina Calegaro informou que a alteração dos Conselheiros aconteceu 39 

em função da nova composição do CREF e pelo seu desejo pessoal, como 40 

Presidente, de compor o quadro dos Conselheiros do CONEF.  A Secretária Executiva 41 

informou que a posse formal dos Conselheiros não foi possível, pois os documentos 42 

para a posse não forem entregues em tempo hábil para o trâmite até a data da 43 

presente reunião. Deste modo, a posse acontecerá na próxima reunião. A Presidente 44 
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do CREF aproveitou a oportunidade e convidou todos os presentes para a solenidade 45 

de Posse da nova Diretoria do Conselho Regional de Educação Física – 7ª Região 46 

que será no dia 26 de fevereiro de 2013, às 20h, no Teatro Ulysses Guimarães da 47 

Universidade Paulista – UNIP localizado no SGAS 913, Conjunto B, Asa Sul – 48 

Brasília/DF; b) estrutura do CONEF: O Conselheiro Célio René esclareceu que a 49 

estrutura do CONEF está sendo proposta no Regimento Interno que ainda não foi 50 

concluído, mas pela legislação cabe à SESP a responsabilidade de operacionalizar a 51 

infraestrutura. Situação que está em andamento na medida em já se tem a sede 52 

própria. Explicou que a estrutura de pessoal está sendo feita pela Déborah que 53 

acumula a função de Gerente da Escola de Esporte e que as atividades retornando o 54 

CONEF não contará com seu trabalho integralmente. Assim, os Conselheiros 55 

precisarão se organizar para dar andamento às atividades previstas para o CONEF. 56 

Mais uma vez ele frisou que o tamanho do CONEF vai depender muito dos 57 

Conselheiros, pois e a estrutura será ampliada pela SESP na medida em que houver 58 

necessidade. Na realidade, se espera que o Conselho cresça, mas neste primeiro 59 

momento os Conselheiros precisarão assumir as funções do CONEF até que a SESP 60 

possa criar cargos para o Conselho. O Conselheiro José Antônio esclareceu que no 61 

Regimento foi proposta uma estrutura com cinco cargos, seguindo o modelo do 62 

Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte. O Presidente tomou a 63 

palavra e relatou que poderia criar um cargo cancelando algum outro e então indicaria 64 

a pessoa para ficar no Conselho. O Conselheiro José Antônio interviu solicitando a 65 

permanência da servidora Déborah que já vinha acompanhando todo o trabalho. O 66 

Presidente declarou que criaria o cargo de Secretária Executiva e nomearia a 67 

servidora Déborah para sua ocupação. A Conselheira Valeska questionou se na sede 68 

haveria equipamentos e mobiliários. O Presidente informou que cederá sempre que 69 

necessário o datashow e que providenciará o que for necessário ao seu tempo. c) 70 

sede do CONEF. A sede era um prédio da SESP e já foi reformada a parte hidráulica 71 

e elétrica e a próxima reunião já acontecerá na EQS 106/107. O Presidente propôs a 72 

solenidade de inauguração da sede, com café da manhã e que cada segmento 73 

pudesse levar cinco convidados. O Conselheiro José Antônio propôs que houvesse 74 

um workshop informando o que é o Conselho e o papel dos Conselheiros. Após as 75 

discussões foi decidido que a pauta da reunião do dia 13 de março seria: a) 76 

Solenidade de inauguração da sede do Conselho com coffee break para 60 pessoas – 77 

cada representação de Segmento do CONEF/DF poderia levar até três convidados; b) 78 

apresentação do CONEF/DF e das atribuições e papel do Conselheiro; O Conselheiro 79 

Célio René informou que o espaço pode ser usado por qualquer segmento, para isto 80 

basta fazer um pedido ao Secretário informando data e motivo. d) publicidade: site e 81 

logo. O Conselheiro Éber sugeriu que se criasse um banner ao invés da aba para 82 

inserir informações do Conselho na página da SESP. Assim, foi retomada a discussão 83 

da escolha da logo do CONEF. Após os debates ficou a cargo da Secretária Executiva 84 

entrar em contato com a Comunicação para viabilizar a inserção das informações do 85 

CONEF na página da SESP, bem como com a Publicidade do Governo do Distrito 86 

Federal para dar andamento à escolha da logo do CONEF. O Conselheiro Célio René 87 

explicou que a carteira de identificação dos Conselheiros será providenciada após a 88 
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escolha da logo. e) encaminhamento da publicação do Regimento Interno. Foi 89 

explicado pelo Conselheiro José Antônio todo o estudo feito pelo Grupo de Trabalho 90 

para se chegar ao Regimento Interno e que após a aprovação do mesmo na reunião 91 

extraordinária de dezembro/2012 a situação é de finalização para encaminhamento ao 92 

jurídico da SESP. O Conselheiro Célio René explicou que para alterar Decreto precisa 93 

de procedimento específico e cabe ao jurídico da SESP o apoio para tal andamento. 94 

Após as ponderações o Conselheiro José Antônio e a Secretária Executiva Déborah 95 

assumiram o compromisso de entregar a justificativa e o Regimento revisado até o dia 96 

01 de março de 2013 para a assessoria jurídica da SESP. II – Posse dos 97 

Conselheiros já nomeados (Paulo Henrique e Éber) e entrega dos Certificados de 98 

Posse. O Conselheiro Célio René agradeceu a participação do Professor Paulo 99 

Henrique no CONEF. O Professor Paulo Henrique agradeceu o convite, sinalizou a 100 

importância do Conselho e justificou sua ausência em função das atividades da 101 

Universidade de Brasília. Salientou que tem muitas contribuições a dar e uma delas 102 

esta relacionada a padronização da nomenclatura de Desporto e Esporte. Foram 103 

tiradas fotos da entrega dos Certificados de Posse. III – Planejamento das ações 104 

para 2013: definição dos membros dos Grupos de Trabalho (Legislação, Política, 105 

Orçamento e Projeto). O Conselheiro Célio René retomou a discussão da legalidade 106 

do trabalho do CONEF. Ressaltou que pelo momento de espera da publicação do 107 

novo Regimento as atividades do Conselho relacionadas com a Política Pública do 108 

Esporte poderiam ser realizadas por meio de Grupos de Trabalho já no formato do 109 

novo Regimento. Desta forma, seriam criados quatro Grupos de Trabalho que depois 110 

se transformariam nas Comissões Temáticas, quais sejam: Legislação e Normas, 111 

Política do Esporte, Orçamento e Finanças e Programas e Projetos. Então, propôs 112 

para esta reunião que cada Conselheiro escolhesse espontaneamente um Grupo de 113 

Trabalho para fazer parte. Em seguida, este Grupo agendaria seus encontros com o 114 

objetivo de elaborar um Plano de Trabalho para o mandato - biênio 2012/2014 que 115 

será apresentado na reunião de 10 de abril, pois a de março será a solenidade de 116 

inauguração da sede. Em síntese, cada Grupo de Trabalho fará um levantamento de 117 

como está aquele tema no Distrito Federal e como pode ser melhorado. O Conselheiro 118 

José Antônio lembrou que estes Grupos de Trabalho podem convidar colaboradores 119 

para participar das discussões e o Conselheiro Célio René comentou que foi previsto 120 

no Regimento pelo número reduzido de Conselheiros que os suplentes tivessem voto 121 

nas discussões das Comissões. Portanto, todos precisam escolher um Grupo de 122 

Trabalho para fazer parte. Os Conselheiros fizeram suas escolhas e decidiram seus 123 

encontros da seguinte forma: 1) GT Política - Reunião 27 de fevereiro – 9h – 124 

Conselheiros (as): Carmem, Célio, Cristina, Deyse, Éber, Ulisses, Valeska e Zilda; 125 

Convidados: Ademar Lamoglia e Ricardo Vidal; 2) GT Legislação – Reunião 28 de 126 

fevereiro – 9h – Conselheiros (as): Cristina, José Antônio e Paulo Henrique; 127 

Convidado: César Lima; 3) GT Orçamento – Reunião 01 de março – 9h – 128 

Conselheiros (as): Carlos César, Célio, Deyse, Sandro e Valentim; Convidado: Ricardo 129 

Vidal. 4) GT Projeto – Reunião 05 de março – 10h – Alcio, Alex, Carlélia, Carmem, 130 

Letisson e Sandro; Convidados: Adão Carvalho e Roberto Correia. A Conselheira 131 

Valeska solicitou para os demais Conselheiros que encaminhassem ao GT de Política 132 
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suas contribuições para que se pudessem contemplar os diversos segmentos. A 133 

Conselheira Carmem comentou que neste momento seria importante conhecer a 134 

Política e o Orçamento da SESP para depois se pensar em propostas. O convidado 135 

Ricardo Vidal informou a todos que existe um estudo feito em 2011 com diversos 136 

documentos sobre a Política da SESP e seria fundamental resgatar este trabalho para 137 

se ganhar tempo. O Conselheiro Célio René relembrou a participação da Presidente 138 

do CAS-DF no CONEF e disse que a construção deste espaço não cabe somente à 139 

SESP, pois num espaço democrático a participação de todos é fundamental. A 140 

importância do Conselho está em dar a continuidade da Política do Esporte e caberá 141 

isto à sociedade civil organizada em conjunto com a SESP. O Conselheiro Célio René 142 

informou que o GT de Projetos é importante para demonstrar como se elaborar 143 

Projetos, como prestar contas evitando problemas futuros para os que vierem a 144 

pleitear recursos à SESP. O Conselheiro Paulo Henrique enfatizou que isto é 145 

fundamental, pois é preciso garantir a continuidade da Política com bons projetos. O 146 

Conselheiro Célio René informou que Brasília sediará o Fórum Nacional dos 147 

Secretários de Esporte onde se tratam temas de Políticas Públicas do Esporte em todo 148 

o Brasil nos dias 14 e 15 de março ou 21 e 22 de março e seria válido viabilizar a 149 

participação de alguns Conselheiros como ouvintes. Ele encerrou sua participação 150 

falando sobre a importância dos segmentos se sentirem representados no Conselho, 151 

salientando que a voz colocada neste espaço é a da coletividade não a da pessoa 152 

individualmente. Antes de encerrar a reunião o Presidente convidou todos para 153 

participarem da assinatura da sanção da Lei do Fundo de Apoio ao Esporte e caberá à 154 

Secretária Executiva informar a data da cerimônia. V – Encerramento. Nada mais 155 

havendo a ser tratado, o Presidente, Júlio Cesar Ribeiro, agradeceu a presença de 156 

todos e declarou encerrada a reunião às 11h55min, na qual eu, Déborah Prado, na 157 

qualidade de Secretária Executiva do CONEF/DF, lavrei a presente ata, lida e achada 158 

conforme, segue assinada pelo Presidente do CONEF/DF e por mim. 159 

 160 
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