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Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e treze, às dez horas e quinze 4 

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

Lazer do Distrito Federal – CONEF-DF, na EQS 106/107, Asa Sul, Brasília/DF, foi 6 

realizada a Sétima Reunião Ordinária do Conselho de Educação Física, Desporto e 7 

Lazer – CONEF/DF, com a presença dos seguintes Conselheiros: Célio René 8 

Trindade Vieira (Representante de Notório Saber Esportivo), Maria Luiza Fonseca do 9 

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

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

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

Orçamento), Sandro Eric da Silva Monteiro (Administração Regional), José Antônio 13 

Soares Silva (Federação Esportiva do Distrito Federal), Valeska Caixeta (Segmento 14 

Esportivo Universitário), Carmem de Oliveira (Atletas do Distrito Federal), Ulisses de 15 

Araújo (Esporte para Pessoas com Deficiência), Cristina Queiroz Mazzini Calegaro 16 

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

(Conselho Regional de Educação Física do Distrito Federal) e Déborah Igreja do 18 

Prado, Secretária Executiva do CONEF/DF. Também estiveram presentes os 19 

seguintes convidados: Ademar Lamóglia (Federação Brasiliense de Taekwondo), 20 

Tânia Reis (Secretaria de Estado de Educação) e Antônio Abdias Capelo B. Silva 21 

(Atleta – Remo). Justificaram ausências os (as) Conselheiros (as): Júlio César Ribeiro 22 

(Presidente CONEF/DF) e Paulo Henrique Azevêdo (Notório Saber Esportivo). O 23 

Conselheiro Célio René, substituindo o Presidente, iniciou a reunião saudando todos 24 

os presentes e justificou a ausência do Presidente. Em seguida, leu a pauta: I - 25 

Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências. III - Leitura e Aprovação da Ata 26 

da 6ª Reunião Ordinária do CONEF/DF; IV - Apresentação: Conselheira Maria Luiza e 27 

Convidado - Coordenador Adjunto de Articulação Intergovernamental - Jean Lima - 28 

Alinhamento Conceitual Política e Documentos das Políticas do GDF; V - 29 

Apresentação do Conselheiro Célio - Secretaria de Esporte; VI - Apresentação de 30 

cada GT das prioridades de suas ações; VII - Apresentação cada GT dos quesitos 31 

para pesquisa CODEPLAN; VIII - Agendamento da visita à Câmara Legislativa e 32 

definição dos representantes; IX - Informes: a) Regimento Interno do CONEF-DF; b) 33 

Logo e informações do CONEF-DF no site da SESP; c) Conselheiro Ulisses - 34 

documentos do Ministério do Esporte; d) Encaminhamento de Projetos de Lei; X - 35 

Encerramento e solicitou sua aprovação. A Secretária Executiva requereu a inclusão 36 

de pauta do informe do Conselheiro Paulo Henrique. I - Aprovação da Pauta. Deste 37 

modo, a pauta foi aprovada por todos os presentes. II - Justificativa das ausências. 38 

A Secretária Executiva justificou a ausência do Conselheiro Paulo Henrique e 39 

aproveitou o momento para passar o informe a pedido dele referente ao convite para 40 

todos participarem do 3º CONCREF. Para tanto, os interessados precisariam 41 

encaminhar seus nomes para a Secretária Executiva e esta informaria ao Conselheiro. 42 

III - Leitura e Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária do CONEF/DF. O 43 

Conselheiro Célio René perguntou se alguma alteração foi encaminhada após o 44 
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recebimento da Ata por e-mail. Por não haver sugestão de ajustes a Ata foi 45 

considerada lida e aprovada na íntegra e por unanimidade; IV – Apresentação da 46 

Conselheira Maria Luiza e Convidado, Senhor Jean Lima, Coordenador Adjunto 47 

de Articulação Intergovernamental sobre Alinhamento Conceitual de Política e 48 

entrega dos Documentos das Políticas Publicas do GDF. A Conselheira Maria 49 

Luiza justificou a ausência do Sr. Jean devido à convocação para reunião com o 50 

Governador sobre as manifestações ocorridas na cidade e propôs que a pauta 51 

passasse para a próxima reunião. A Conselheira iniciou sua apresentação informando 52 

que as publicações que estavam sendo entregues pertencem à Secretaria de Governo 53 

do Distrito Federal e que fariam parte da apresentação do Jean, pois tratam de 54 

assuntos/temas relativas ao GDF. Já a parte referente ao alinhamento conceitual 55 

sobre Política e Políticas Públicas foi uma demanda para o GT de Política do Esporte. 56 

A apresentação mostrou definições de Política, de Sistema Político, de Estado e de 57 

Poder. Além destes, o que são Políticas Públicas, como são construídas e quem são 58 

os atores políticos. Para finalizar, discutiu-se o que é Política Partidária, de Estado e 59 

de Governo. A cópia dos slides apresentados fará parte do anexo da Ata desta reunião 60 

e o arquivo será encaminhado por e-mail para todos os Conselheiros. O Conselheiro 61 

Célio agradeceu a explanação e comentou que os conceitos apresentados são 62 

fundamentais para aqueles que querem trabalham com a elaboração de Políticas 63 

Públicas, no caso do CONEF, a do Esporte. Falou ainda que na implantação de um 64 

Conselho, em um país democrático de direito, é um espaço de diálogo entre o poder 65 

público e a sociedade civil, mas se não houver organização e conceitos claros e 66 

definidos a execução das ações ficará difícil. V - Apresentação do Conselheiro Célio 67 

sobre as informações da Secretaria de Esporte. Após diversas solicitações dos 68 

Conselheiros sobre a SESP, o que ela faz, como ela faz. Esta apresentação não teve 69 

a pretensão de esgotar o assunto. Para iniciar a explanação foi preciso falar do 70 

esporte, conceito remetido às orientações do Ministério do Esporte, adotadas pela 71 

SESP, que segue a vertente teórica de Manuel Tubino: rendimento, educacional e de 72 

participação. É válido informar que hoje já existem outras definições. Foi discutido 73 

brevemente os conceitos de esporte formal e não formal. Durante a apresentação 74 

foram realizados diversos questionamentos sobre os Programas, Projetos e Ações 75 

desenvolvidas pela SESP. Dentre eles: 1) Centros Olímpicos: importância da 76 

implantação do Programa e da necessidade de ser transformado em Política de 77 

Estado; Atualmente é um Programa que abrange as três vertentes: rendimento, 78 

participação e educacional. 2) Escola de Esporte: não ser mais um projeto social e 79 

precisar ser reformulado para atender às minorias como por exemplo, os obesos, os 80 

idosos; 3) Corrida de Reis: a importância da continuidade do evento, pois é uma 81 

corrida que só perde em magnitude nacional para a Corrida de São Silvestre; 4) 82 

Boleiros: a importância da participação social e o diálogo com o poder público na 83 

construção do Programa que poderá também se transformar numa Política de Estado; 84 

Neste Programa surgiram dúvidas sobre a forma de contratação da arbitragem e foi 85 

proposto que se criasse uma mesa redonda para discutir o tema junto às Federações, 86 

Associação dos Árbitros e o poder público. Também foi tratada que a maior demanda 87 

da SESP para as Federações se refere à premiação (troféus e medalhas), apoio à 88 
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estrutura básica (som, médico, local, entre outras) e arbitragem. A tarefa da SESP 89 

está em tornar este aspecto uma política pública e pela importância deveria ser política 90 

de Estado; 5) Compete Brasília: deveria ser institucionalizado e virar uma Lei, pois 91 

viabiliza a participação de atletas federados em outros Estados. Discutiu-se também 92 

como contemplar os alunos da rede pública e os professores dos Centros de Iniciação 93 

Desportiva - CIDs. Solicitou-se ao Conselheiro Éber, Subsecretario de Esporte e 94 

Lazer, verificar a Portaria do Compete Brasília para garantir esta questão.  Em 95 

seguida, o Conselheiro explanou brevemente o caminho para a construção do 96 

orçamento de uma Secretaria de Estado. Informou que o período para elaboração do 97 

orçamento de 2014 é no mês de junho/julho. Esclareceu que na SESP existem duas 98 

unidades orçamentárias: a da Secretaria e a do Fundo de Apoio ao Esporte. 99 

Apresentou o orçamento da SESP do ano de 2013, tanto a proposta da SESP quanto 100 

a dotação inicial advinda da Lei de Orçamento Anual. Salientou que os recursos 101 

apresentados são estimativas, pois são alterados semanalmente. Quando da 102 

explicação dos recursos utilizados nos Centros Olímpicos demonstrou a importância 103 

do Programa sob vários aspectos: para a saúde da população, o desenvolvimento 104 

social e também para o esporte de rendimento. Relembrou a todos a alteração da 105 

forma de gestão dos Centros em virtude de determinações legais dos órgão de 106 

controle. O Programa começou no governo passado e com esta alteração de gestão, 107 

já são quatro anos de existência. Isto demonstra que é um Programa importante para 108 

o Estado e o Estado precisa começar a assumir esta forma de execução. Pode-se 109 

dizer que não é muito lógico ficar fazendo convênios como hoje é feito, por um período 110 

tão longo. Alguns serviços a SESP já vem assumindo: os uniformes, material 111 

esportivo. O desafio da permanência deste Programa está na gestão dos recursos 112 

humanos. Para isto o Estado precisará fazer concurso público, fato já solicitado pela 113 

SESP.  À época surgiu a discussão sobre a carreira de licenciatura ser específica da 114 

Secretaria de Educação (SEDF) e teria que se criar uma carreira nova a de 115 

bacharelado. A SEDF não tem como cobrir estes profissionais, eles não estão em 116 

escola. Hoje existe uma parceria entre a SESP e a SEDF para utilização dos espaços 117 

dos Centros Olímpicos para o projeto de Iniciação Desportiva e para a Escola Integral. 118 

Também existe uma parceria com a Secretaria de Saúde onde os Centros Olímpicos 119 

são utilizados pelo programa Saúde na Família. Foi discutido o projeto da candidatura 120 

de Brasília para a Universíade 2019 e que ele pode sair com orçamento da SESP ou 121 

da Secretaria de Turismo. A cópia dos slides apresentados fará parte do anexo da Ata 122 

desta reunião e o arquivo será encaminhado por e-mail para todos os Conselheiros, 123 

exceto a parte dos recursos em virtude de suas mudanças constantes. VI - 124 

Apresentação de cada GT das prioridades de suas ações. VII - Apresentação 125 

cada GT dos quesitos para pesquisa CODEPLAN. Pelo transcorrer do tempo o 126 

Conselheiro Célio questionou a todos o melhor andamento da reunião. A Secretária 127 

Executiva informou que um dos grupos de trabalho não se encontrou e todos poderiam 128 

ter mais tempo para elaborar apresentação de suas ações e os três grupos que se 129 

reuniram estavam aguardando a apresentação da SESP para elaborar os quesitos da 130 

pesquisa da CODEPLAN. O Conselheiro José Antônio sugeriu de passar estes itens 131 

de pauta para a próxima reunião, fato acatado por todos os presentes. Assim foram 132 
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marcadas as seguintes reuniões: 1) GT Política do Esporte: 25 de junho, 14h30; 2) GT 133 

Programas e Projetos: 01 de julho, 10h; 3) GT Orçamento e Finanças: 28 de junho, 134 

14h; 4) GT Legislação e Normas: data e horário a serem definidos posteriormente. VIII 135 

- Agendamento da visita à Câmara Legislativa e definição dos representantes. O 136 

objetivo da visita é apresentar o Conselho e demonstrar a importância do Conselho e a 137 

necessidade de participar das matérias relativas ao esporte. A Conselheira Maria 138 

Luiza sugeriu que quando o Sr. Jean viesse ao CONEF fosse sugerido que se levasse 139 

uma pauta ao Conselho de Desenvolvimento Econômico Social para uma 140 

apresentação do CONEF. O Conselheiro Ulisses sugeriu que a visita à Câmara fosse 141 

feita da seguinte forma: o Presidente do CONEF e mais uns dois Conselheiros iriam 142 

abrir um diálogo e solicitar participação numa sessão da Comissão do Esporte para 143 

que fosse aberto um fórum, uma plenária para a discussão e a apresentação do 144 

Conselho. Nesta Plenária seriam convidados todos os parlamentares, os Conselheiros 145 

e a sociedade civil. Ficou acordado que no primeiro momento iriam as seguintes 146 

pessoas: o Presidente e os Conselheiros Célio, José Antônio e Carmem. IX - 147 

Informes: a) Regimento Interno do CONEF-DF. Já saiu da SESP e hoje encontra-se 148 

na Casa Civil. b) Logo e informações do CONEF-DF no site da SESP. Já foram 149 

colocadas as primeiras informações do CONEF na página da SESP. Em seguida, foi 150 

mostrado o site da SESP com as mesmas. O Conselheiro Célio sugeriu que nas 151 

próximas reuniões se solicitasse à Comunicação Social que informasse à comunidade 152 

sobre a reunião para dar mais visibilidade às ações do CONEF. A conselheira Cristina 153 

pediu que se encaminhasse o link da página da SESP para que se pudesse informar 154 

às pessoas sobre o CONEF. O Conselheiro Sandro relembrou a todos que também é 155 

preciso informar ao próprio GDF, pois os Conselheiros dos demais Conselhos foram 156 

agraciados com convite para a abertura da Estádio Mané Garrincha e os do CONEF 157 

nem sequer foram convidados. A publicidade ainda não deu resposta sobre a logo e a 158 

carteirinha só será feita após a aprovação da logo. c) Conselheiro Ulisses - 159 

documentos do Ministério do Esporte. Foi feita visita ao Ministério do Esporte e o 160 

Conselheiro Ulisses conseguiu as Cartilhas da II e III Conferências Nacionais do 161 

Esporte e a Secretária Executiva conseguiu as propostas da Conferência Distrital. 162 

Estes materiais serão uteis para a ação do GT de Política que irá cotejar o Plano 163 

Nacional do Esporte com o da SESP. d) Encaminhamento de Projetos de Lei. O 164 

Conselheiro Célio retomou o tema dizendo que na reunião anterior foi solicitado à 165 

SESP que encaminhasse os Projetos de Lei ao CONEF. Isto foi feito e parece que 166 

houve um outro entendimento de um Grupo de Trabalho. O Conselheiro José Antônio 167 

emitiu a opinião do GT de Legislação e Normas dizendo que enquanto não houver a 168 

publicação do Regimento Interno os GTs não tem legitimidade para dar parecer sobre 169 

os Projetos de Lei e quem teria legitimidade para isto seria o Presidente ao designar 170 

um Conselheiro ou uma Comissão para tal. O Conselheiro Célio esclareceu que a 171 

intenção da SESP era de apenas informar ao CONEF os Projetos de Lei e não que 172 

este fizesse qualquer parecer. Então, a SESP continuará encaminhando os Projetos 173 

de Lei para conhecimento dos Conselheiros e na época em que for publicado o novo 174 

regimento os Conselheiros decidirão o que fazer sobre o tema. A Conselheira Maria 175 

Luiza relembrou a todos que as publicações entregues possuem informações 176 
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fundamentais sobre o esporte e a educação no DF que são imprescindíveis aos 177 

trabalhos do CONEF. A Conselheira Cristina informou sobre o início, no dia seguinte, 178 

do Congresso organizado pelo Conselho Regional de Educação Física e convidou a 179 

todos para participarem. Ela ficou de encaminhar a programação para a Secretária 180 

Executiva que repassará para todos os Conselheiros. A Conselheira Carmem informou 181 

que foi criada a Associação dos Atletas do DF na semana anterior e que a partir deste 182 

momento o espaço dos atletas no Conselho se torna mais regularizado. Anteriormente 183 

a cadeira havia sido conquistada por meio da prerrogativa de um chamamento público 184 

e agora existe de fato de Associação. E aproveitou para apresentar o convidado 185 

Antônio que será integrante da Direção da Associação dos Atletas. A Conselheira 186 

Maria Luiza informou que teve início na semana anterior os Jogos Escolares do DF, 187 

mas a abertura oficial será provavelmente daqui a duas semanas, antes do recesso 188 

escolar e a SEDF encaminhará convite a todos vocês para estarem presentes na 189 

cerimônia. X - Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o substituto do 190 

Presidente, Célio René, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 191 

reunião às doze horas e cinco minutos, na qual eu, Déborah Prado, na qualidade de 192 

Secretária Executiva do CONEF/DF, lavrei a presente ata, lida e achada conforme, 193 

segue assinada pelo substituto do Presidente do CONEF/DF e por mim. 194 

 195 

 196 

 197 
   CÉLIO RENÉ TRINDADE VIEIRA                           DÉBORAH IGREJA DO PRADO 198 

Substituto do Presidente – CONEF/DF                      Secretária Executiva – CONEF/DF 199 


