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 3 
Aos oito dias do mês de maio de dois mil e treze, às dez horas e dez minutos, na Sala 4 

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 Sexta 6 

Reunião Ordinária do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer – CONEF/DF, 7 

com a presença dos seguintes Conselheiros: Célio René Trindade Vieira 8 

(Representante de Notório Saber Esportivo), Maria Luiza Fonseca do Vale (Secretaria 9 

de Estado de Educação), Geraldo Pereira da Silva Filho (Secretaria de Estado de 10 

Educação), Carlos César Soares (Secretaria de Estado de Planejamento e 11 

Orçamento), José Valentim Martins Melo (Secretaria de Estado de Planejamento e 12 

Orçamento), José Antônio Soares Silva (Federação Esportiva do Distrito Federal), 13 

Carmem de Oliveira (Atletas do Distrito Federal), Ulisses de Araújo (Esporte para 14 

Pessoas com Deficiência), Cristina Queiroz Mazzini Calegaro (Conselho Regional de 15 

Educação Física do Distrito Federal), Alex Charles Rocha (Conselho Regional de 16 

Educação Física do Distrito Federal), e Déborah Igreja do Prado, Secretária Executiva 17 

do CONEF/DF. Também esteve presente o seguinte convidado: César Lima 18 

(Organização dos Advogados do Brasil – OAB/DF). Justificaram ausências os (as) 19 

Conselheiros (as): Júlio César Ribeiro (Presidente CONEF/DF), Paulo Henrique 20 

Azevêdo (Notório Saber Esportivo), Sandro Eric da Silva Melo Monteiro (Administração 21 

Regional), Deyse Maria da Silva Nascimento Monteiro (Administração Regional), 22 

Valeska Caixeta (Segmento Esportivo Universitário) e Zilda Pessoa Silva (Segmento 23 

Esportivo Universitário). O Conselheiro Célio René, substituindo o Presidente, iniciou a 24 

reunião saudando todos os presentes, justificou a ausência do Presidente e agradeceu 25 

a presença da Secretária Adjunta da Secretaria de Educação. Fez um breve resumo 26 

do andamento das ações do CONEF, informou que é um Conselho novo, iniciou as 27 

atividades em outubro de 2012 e os Conselheiros tem como desafio fazer este 28 

Conselho crescer e garantir a continuidade das Políticas Públicas. O funcionamento 29 

está sendo feito por quatro Grupos de Trabalho: Orçamento e Finanças, Política do 30 

Esporte, Programas e Projetos e Legislação e Normas. Este Conselho é consultivo e 31 

também é consultivo para o Conselho do Fundo de Apoio ao Esporte - CONFAE que é 32 

o que tem recurso. Em seguida, leu a pauta: I - Aprovação da Pauta; II - Leitura e 33 

Aprovação das Atas da 4ª e 5ª Reuniões Ordinárias do CONEF/DF; III - Elaboração da 34 

Proposta de Trabalho do CONEF-DF - biênio 2012/2014; IV - Informes: a) Regimento 35 

Interno do CONEF-DF; b) CODEPLAN - Censo do Esporte e da Atividade Física no 36 

DF; c) 4ª Conferência Nacional do Esporte; V - Encerramento e solicitou sua 37 

aprovação. A Secretária Executiva solicitou a inversão da pauta (item IV) em virtude 38 

dos Informes serem fundamentais para a elaboração da proposta de trabalho. Fato 39 

aceito por unanimidade. II - Leitura e Aprovação das Atas da 4ª e 5ª Reuniões 40 

Ordinárias do CONEF/DF. O Conselheiro Célio René perguntou se alguma alteração 41 

foi encaminhada após o recebimento das Atas por e-mail. Por não haver sugestão de 42 

ajustes as duas Atas foram consideradas lidas e aprovadas na íntegra e por 43 

unanimidade. IV - Informes: a) Regimento Interno do CONEF-DF. O Regimento 44 
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encontra-se no Jurídico para análise da Exposição de Motivos e a Assessora Renata 45 

vai convocar o Grupo que elaborou o Regimento para tirar as dúvidas e propor ajustes 46 

para assim se autuar o processo e poder seguir para a Casa Civil. O Conselheiro Célio 47 

aproveitou o momento e explicou sobre o andamento do processo do Regimento do 48 

CONFAE. A Conselheira Maria Luiza questionou se havia representante da Secretaria 49 

de Educação na composição do CONFAE. A Secretária Executiva consultou por 50 

telefone o Secretário Executivo do CONFAE e este informou que sim, mas que ainda 51 

não houve indicação, pois se aguarda a publicação do novo Regimento para poder 52 

nomear a nova composição do Conselho. A Conselheira Maria Luiza solicitou à 53 

Secretária Executiva que quando fosse encaminhado o Oficio para a convocação dos 54 

representantes da Educação ela fosse comunicada para poder acompanhar todo o 55 

processo de indicação. O Conselheiro José Antônio relembrou sobre a importância da 56 

rapidez na análise do processo para o CONEF poder realmente iniciar suas atividades. 57 

A Conselheira Maria Luiza se propôs a entrar em contato com a Secretaria de 58 

Governo para solicitar urgência na análise dos processos dos Regimentos do CONEF 59 

e CONFAE. A Secretária Executiva ficou de encaminhar para a Conselheira Maria 60 

Luiza o número do processo do CONFAE. c) 4ª Conferência Nacional do Esporte. A 61 

SESP recebeu Oficio da Secretaria Intergovernamental solicitando os procedimentos 62 

que a Secretaria estava fazendo para fazer a Conferência Distrital. A Secretária 63 

Executiva entrou em contato por telefone com o Ministério do Esporte e a servidora 64 

Cássia Damiani informou que ainda não há data prevista e que as diretrizes nacionais, 65 

depois de elaboradas, serão encaminhadas aos Governadores de Estado. Devido ao 66 

atraso de alguns Conselheiros, o Conselheiro Célio quebrou o protocolo e explicou 67 

que nesta data acontecia a primeira participação da Conselheira Titular da Secretaria 68 

de Educação nas reuniões do CONEF. Esclareceu que a época da indicação da 69 

composição do Conselho solicitou que pela posição que ela ocupa de Secretária 70 

Adjunta e por ser profissional de Educação Física a sua participação no Conselho 71 

seria fundamental. Assim, pediu a todos os Conselheiros que se apresentassem 72 

brevemente. b) CODEPLAN – Censo do Esporte e da Atividade Física no DF. O 73 

Conselheiro Célio relembrou a todos que o colaborador César Lima mapeando as Leis 74 

na Câmara Legislativa se deparou com a Lei do Censo Trienal do Esporte do ano de 75 

2002. A Secretária Executiva entrou em contato com a CODEPLAN e obteve por e-76 

mail, que chegou no dia anterior à noite, a resposta do Presidente da CODEPLAN, 77 

Júlio Miragaya, que segue na íntegra: “Prezada Deborah, informe o Secretário que, já 78 

em 2002, a Codeplan respondeu à Secretaria de Esporte e Lazer que não havia 79 

sentido em realizar um censo para obter informações sobre o tema, pois envolveria 80 

toda a população do DF e resultaria em elevadíssimo custo de realização. Foi 81 

informado, à época, que uma pesquisa amostral seria suficiente para a obtenção das 82 

informações necessárias para a formulação de ações por parte do órgão setorial. 83 

Informo ainda que a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios do Distrito Federal 84 

(PDAD/DF-2013), envolvendo as 31 regiões administrativas e em fase de realização, 85 

apresenta algumas perguntas relacionadas ao tema. Cinco RAs já têm seus dados 86 

disponíveis na página da Codeplan: www.codeplan.df.gov.br”. O Conselheiro Célio 87 

sugeriu que fossem pesquisados quais são os quesitos que a CODEPLAN já faz e 88 

http://www.codeplan.df.gov.br/
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verificar a possibilidade de se poder acrescentar mais quesitos. Alguns temas já foram 89 

discutidos: espaços esportivos e orçamento do esporte no Distrito Federal 90 

contemplando: a) situação das RAs, pois elas recebem recursos por Emenda ou 91 

parceria privada; b) onde será empregado, em qual manifestação; c) as obras e 92 

ciclovias; d) verificar as interfaces das politicas: educação, cultura, por exemplo. Após 93 

as discussões deliberou-se o seguinte encaminhamento: a Secretária Executiva irá 94 

pesquisar os quesitos já realizados e os encaminhará por e-mail até o dia 17 de maio 95 

para todos os Conselheiros. Estes terão até o dia 24 de maio para se manifestarem. 96 

As contribuições serão sistematizadas e a SESP terá até o dia 07 de junho para 97 

encaminhar Ofício à CODEPLAN solicitando as informações complementares. III – 98 

Elaboração da Proposta de Trabalho do CONEF-DF - biênio 2012/2014. A 99 

Secretária Executiva resgatou a sugestão do Conselheiro Ulisses de sistematizar as 100 

ações do Conselho e de cada GT e explicou que foram feitas planilhas por GT e uma 101 

comum contendo as ações agrupadas por tema que foram repetidas em todos os GTs. 102 

O Conselheiro Célio sugeriu que se desse início às discussões com as ações comuns 103 

de todos os GTs e depois se priorizasse as ações específicas de cada GT e na 104 

medida do possível fosse dado um prazo para a realização das mesmas. Diante da 105 

planilha do Eixo Comum e com relação ao Diagnóstico os itens 1.1 e 1.2 da planilha já 106 

foram contemplados. Quanto ao 1.3., foi decidido que a apresentação dos Projetos e 107 

Programas da SESP será pauta da próxima Reunião Plenária. Deste modo, os 108 

Conselheiros solicitaram que a apresentação fosse encaminhada previamente para 109 

poderem se preparar para as discussões. O colaborador César Lima afirmou que seria 110 

importante o acesso prévio para poder comparar as propostas da SESP e do 111 

Ministério do Esporte, item também elencado como uma ação do Conselho. Ele 112 

sugeriu que cada Conselheiro pesquisasse no site do Ministério a Política Nacional. A 113 

Secretária Executiva sugeriu que os Conselheiros pensassem em retomar as reuniões 114 

dos GTs para tratar dos assuntos específicos, pois a dinâmica do Conselho ficaria 115 

mais produtiva. Deste modo, esta discussão seria realizada no GT de Política do 116 

Esporte. A sugestão foi aceita.  Assim, o GT de Política do Esporte ficou encarregado 117 

de apresentar na próxima reunião plenária o Plano da SESP (Conselheiro Célio) e o 118 

comparativo com o Plano Nacional. Seguiu-se para o tópico seguinte: definir papel do 119 

Conselheiro. O Conselheiro Célio relembrou que o Conselheiro Paulo Henrique havia 120 

preparado esta apresentação para a reunião anterior e por falta de equipamento não a 121 

fez. A tarefa já está concluída e foi encaminhada por e-mail para todos os 122 

Conselheiros. A Secretária Executiva comentou que o objetivo desta apresentação era 123 

o Conselho ter uma apresentação padrão para quando fosse necessário. O 124 

Conselheiro José Antônio questionou sobre as informações no site e a logo. A 125 

Secretária Executiva respondeu que tudo está na mesma perspectiva. Partiu-se para 126 

discutir o tema: alinhamento conceitual. O item 2.1 se faz importante, pois os 127 

Conselheiros precisam ter noção do que é Plano, Programa, Projeto para poder 128 

entender e contribuir no Plano da SESP. O Conselheiro Célio lembrou que existe uma 129 

diferença entre a linguagem orçamentária e técnica e que talvez seja válido a SESP 130 

levar alguém do orçamento para explicar esta terminologia. A Secretária Executiva irá 131 

solicitar à SEDEST a cartilha sobre o orçamento elaborada para os Conselheiros do 132 
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Conselho de Assistência Social - CAS/DF. A Conselheira Maria Luiza sugeriu que 133 

também poderia se pedir a algum servidor do governo para dar estas explicações. A 134 

Secretária Executiva disse que se preciso fosse conversaria com o Conselheiro da 135 

Secretaria da Fazenda do CAS/DF para dar estas explicações. O Conselheiro Ulisses 136 

sugeriu que a apresentação da SESP seja do que ela tem. Em seguida, se faz o 137 

estudo com o Plano do Ministério e depois associando com a terminologia do 138 

orçamento. Após as discussões ficou estabelecido que a apresentação da SESP fosse 139 

do que ela faz, sem preocupação com as definições técnicas e o Conselheiro Célio iria 140 

encaminhá-la previamente aos GTs para que possam fazer as seguintes atividades: a) 141 

o GT de Política do Esporte ficará atento para comparar o Plano da SESP com o 142 

Plano do Ministério do Esporte; b) o GT de Programas e Projetos estará focado em 143 

verificar se as especificações da SESP estão de acordo com os conceitos de Plano, 144 

Programa e Projeto; e c) o GT de Orçamento irá observar a execução dos recursos. O 145 

tópico 2.2 diz respeito aos conceitos de Política, Política Pública, Política de Governo, 146 

de Estado e de Partido. A Conselheira Maira Luiza ponderou que este item é somente 147 

para um alinhamento conceitual. Ela sugeriu que a Secretária Executiva fizesse uma 148 

pesquisa teórica na internet, resumisse os conceitos e os encaminhasse para todos. 149 

Comentou também que se for para elencar as Políticas Públicas deste Governo é 150 

outro aspecto. As Políticas de Governo estão impressas no livro de Planejamento 151 

Estratégico e é possível conseguir estas publicações para todos os Conselheiros 152 

terem acesso. Estas são as Políticas de Governo que para se transformarem em 153 

Política de Estado dependerão da efetivação e da cobrança da população. Não se 154 

define este tópico por meio de legislação e sim por fazer parte do Planejamento 155 

Estratégica e das Políticas Públicas de determinado Governo. A perenidade da Política 156 

Pública é que a transformará em Política de Estado e isto virá da cobrança da 157 

sociedade. A Conselheira Maria Luiza informou que as publicações podem ser 158 

encontradas na Secretaria de Governo com os servidores Jaqueline ou Jean. O 159 

Conselheiro Ulisses disse que foi lançado recentemente o Livro das Cidades que é 160 

uma publicação importante, pois contém informações sobre todas as cidades. A 161 

Conselheira Maria Luiza informou que existe uma unidade dentro da Secretaria de 162 

Governo que trata somente sobre Conselhos e que poderia ser interessante convidar o 163 

Coordenador para comparecer ao CONEF para explicar suas funções. Outro ponto 164 

comum diz respeito ao suporte técnico-administrativo da SESP. A SESP prometeu e 165 

ainda não disponibilizou a impressora e o telefone fixo. A Conselheira Maria Luiza 166 

questionou o que ficou estabelecido no Regimento Interno para a infraestrutura. O 167 

Conselheiro José Antônio respondeu que a Lei prevê somente a responsabilidade da 168 

SESP quanto à infraestrutura sem determinar itens. A Conselheira Maria Luiza 169 

comentou que no Conselho de Alimentação Escolar que a Lei ou o Regimento já 170 

determina que a Secretaria de Educação seja responsável pela sala, telefone, 171 

computador, carro e o secretário. O Conselheiro Célio questionou o que ainda falta 172 

para o CONEF. A Secretária Executiva respondeu que é necessário: telefone fixo, 173 

computador, impressora, internet, uma pessoa para ajudar e móveis. O Conselheiro 174 

José Antônio indagou sobre a carteira de identificação dos Conselheiros, a logo e a 175 

publicidade dos atos no site. A Secretária Executiva informou que a Assessoria de 176 
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Comunicação disse que era para ela elaborar o conteúdo que o mesmo seria inserido 177 

na página da SESP. O Conselheiro Célio solicitou que fossem colocadas informações 178 

mais simples na página como: composição, calendário, endereço e reuniões públicas. 179 

Os itens da planilha do eixo comum foram finalizados e iniciou-se o debate sobre as 180 

ações específicas dos GTs. A Secretária Executiva salientou que os Conselheiros 181 

precisam criar uma dinâmica de trabalho para o CONEF: como transitar entre a 182 

Plenária e as Reuniões dos GTS, descobrir uma forma de ir e vir, deixar as reuniões 183 

dos GTs marcadas, pois por e-mail não funciona. O Conselheiro Célio recordou que 184 

boa parte da pauta da próxima reunião já foi estabelecida. Após as discussões foram 185 

propostas duas opções de ação: 1) os GTs aguardam a próxima reunião contendo a 186 

apresentação da SESP e depois priorizam suas ações; 2) os GTs se encontram antes 187 

da próxima reunião e definem a prioridade das ações. A segunda a opção foi acatada. 188 

Assim foram marcadas as seguintes reuniões: 1) GT Política do Esporte: 22 de maio, 189 

15h; 2) GT Programas e Projetos: 17 de maio, 10h; 3) GT Orçamento e Finanças: 28 190 

de maio, 10h; 4) GT Legislação e Normas: 21 de maio, 10h. Em virtude da Copa das 191 

Confederações o Conselheiro Célio solicitou alteração da data da reunião da Plenária 192 

de junho, que fosse modificada do dia 12 para 19 de junho. Proposta aceita por 193 

unanimidade. O Conselheiro José Antônio informou que quatro membros da sociedade 194 

civil tem agenda com o Executivo para tratar da Lei de Incentivo ao Esporte e convidou 195 

o Conselheiro Célio para integrar este grupo. V – Encerramento. Nada mais 196 

havendo a ser tratado, o substituto do Presidente, Célio René, agradeceu a presença 197 

de todos e declarou encerrada a reunião às onze horas e cinquenta minutos, na qual 198 

eu, Déborah Prado, na qualidade de Secretária Executiva do CONEF/DF, lavrei a 199 

presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pelo substituto do Presidente do 200 

CONEF/DF e por mim. 201 

 202 

 203 
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   CÉLIO RENÉ TRINDADE VIEIRA                           DÉBORAH IGREJA DO PRADO 205 

Substituto do Presidente – CONEF/DF                      Secretária Executiva – CONEF/DF 206 


