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

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

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

Oitava Reunião Ordinária do Conselho de Educação Física, Desporto e Lazer – 7 

CONEF/DF, com a presença dos seguintes Conselheiros: Célio René Trindade Vieira 8 

(Representante de Notório Saber Esportivo), Éber Gabriel Perea (Secretaria de Estado 9 

de Esporte), Maria Luiza Fonseca do Vale (Secretaria de Estado de Educação), 10 

Geraldo Pereira da Silva Filho (Secretaria de Estado de Educação), Carlos César 11 

Soares (Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento), Paulo Henrique 12 

Azevêdo (Notório Saber Esportivo), Cristina Queiroz Mazzini Calegaro (Conselho 13 

Regional de Educação Física do Distrito Federal), Alex Charles Rocha (Conselho 14 

Regional de Educação Física do Distrito Federal) e Déborah Igreja do Prado, 15 

Secretária Executiva do CONEF/DF. Também estiveram presentes os seguintes 16 

convidados: César Lima (Ordem dos Advogados do Brasil – DF) e Greici Justino 17 

(Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do DF). Justificaram ausências os 18 

(as) Conselheiros (as): Júlio César Ribeiro (Presidente CONEF/DF), Valeska Caixeta 19 

(Segmento Esportivo Universitário) e Zilda Pessoa Silva (Segmento Esportivo 20 

Universitário). O Conselheiro Célio René, substituindo o Presidente, iniciou a reunião 21 

saudando todos os presentes e justificou a ausência do Presidente. Em seguida, leu a 22 

pauta: I - Aprovação da Pauta; II - Justificativa das ausências. III - Leitura e Aprovação 23 

da Ata da 7ª Reunião Ordinária do CONEF/DF; IV - Apresentação: Convidado - 24 

Coordenador Adjunto de Articulação Intergovernamental - Jean Lima – Conselho de 25 

Desenvolvimento Econômico e Social do DF; V - Apresentação de cada GT das 26 

prioridades de suas ações; VI – Apresentação de cada GT dos quesitos para pesquisa 27 

CODEPLAN; VIII - Informes: a) Agendamento visita à Câmara Legislativa; b) Indicação 28 

dos Conselheiros representantes da Secretaria da Criança - aguardando documentos 29 

para nomeação e posse; IX – Encerramento. Antes de solicitar a aprovação da mesma 30 

informou que por conta de uma reunião na Casa Civil precisará se ausentar mais cedo 31 

e que o Conselheiro Éber Gabriel Perea irá conduzir o restante da reunião.  A 32 

Secretária Executiva solicitou a inversão de pauta em virtude do Convidado, Sr. Jean 33 

Lima, ter informado que só poderia chegar às 11h. I - Aprovação da Pauta. Deste 34 

modo, a pauta foi aprovada por todos os presentes. II - Justificativa das ausências. 35 

A Secretária Executiva justificou a ausência das Conselheiras Valeska Caixeta e Zilda 36 

Pessoa Silva. III - Leitura e Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária do 37 

CONEF/DF. O Conselheiro Célio René perguntou se alguma alteração foi 38 

encaminhada após o recebimento da Ata por e-mail. Por não haver sugestão de 39 

ajustes a Ata foi considerada lida e aprovada na íntegra e por unanimidade; Foi 40 

solicitado pelo Presidente do CONEF que todas as reuniões passassem a ser 41 

registradas por fotografia e publicizadas no site da SESP. O Conselheiro Célio 42 

solicitou que a reunião tivesse inicio no horário e que de fato houvesse a participação 43 

dos Conselheiros. IV - Apresentação de cada GT das prioridades de suas ações; A 44 

apresentação teve início com o GT de Programas e Projetos pelo Conselheiro 45 
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Geraldo. Ele exibiu o quadro elaborado pelo GT para acompanhamento das ações e 46 

solicitou que houvesse uma visita à SESP para poder conhecer mais sobre cada 47 

Projeto, visto que as informações do próprio site da SESP não são completas e 48 

atualizadas. Ele trouxe um questionamento do GT sobre a forma com a qual os 49 

Conselheiros se apresentariam nestas visitas, não somente na SESP, mas em outros 50 

órgãos públicos. A preocupação se deve pelo Regimento Interno do CONEF ainda não 51 

ter sido publicado e não haver nenhuma identificação dos Conselheiros. O Conselheiro 52 

Paulo Henrique retomou o tema da Carteira de Identificação dos Conselheiros. A 53 

Secretária Executiva informou que Assessoria de Comunicação disse que o contato na 54 

Publicidade do GDF ainda não respondeu sobre a demanda do CONEF e sugeriu que 55 

se abrisse mão da logo e fosse feita uma Carteira provisória. O Conselheiro Célio 56 

concordou com a sugestão e perguntou se todos concordavam que a carteira fosse 57 

provisória. Fato aceito por todos. Ele aproveitou para sugerir que fosse agendada 58 

reunião com a servidora Zélia e o Subsecretário Landim para os Conselheiros do GT 59 

serem informados sobre o Planejamento, Orçamento, PPA e Relatórios da SESP, bem 60 

como que a Secretária Executiva pesquisasse o andamento do processo do 61 

Regimento Interno para informar aos Conselheiros na próxima Reunião Plenária. A 62 

Secretária Executiva aproveitou para lembrar que também existem dúvidas sobre os 63 

Programas e Projetos e assim devido à presença do Subsecretário Éber já foi 64 

agendada reunião com a sua equipe de trabalho. Esta reunião ficou para o dia 30 de 65 

julho na sala de reunião do gabinete da SESP. O Conselheiro Célio sugeriu ao grupo 66 

que ao analisar os Programas e Projetos e ver as Políticas que já são sólidas 67 

propusessem que as mesmas se tornassem Política de Estado. Outro tema tratado foi 68 

o alinhamento dos conceitos Programa, Projeto e Ações. O Conselheiro Alex trouxe as 69 

dificuldades que o GT teve para obter as informações necessárias para o estudo do 70 

Grupo. Primeiramente foram buscadas na internet e lá foi percebido que há 71 

informações conceituais de alguns Programas, mas não há transparência em todas 72 

elas. Por exemplo: O Compete Brasília não diz as modalidades contempladas ou o 73 

nome dos atletas e assim por diante. Sugeriu que se criasse uma aba para as 74 

informações da Gymnasíade e não ter notícias soltas. Sugeriu ainda que no site da 75 

SESP, página do CONEF, fosse colocado um mini currículum de cada Conselheiro. O 76 

Conselheiro Célio relembrou que quando a SESP recebe a visita de outros órgãos, 77 

inclusive dos de Controle há uma apresentação por escrito do nome dos indicados e 78 

do objetivo do contato. A Secretária Executiva perguntou como será a rotina de 79 

trabalho para os questionamentos dos GTS à outros órgãos e à própria SESP. O 80 

Conselheiro Célio informou que tudo fosse realizado por meio de Ofício assinado pelo 81 

Presidente do CONEF. A Secretária Executiva sugeriu que além do mini currículum 82 

dos Conselheiros também fosse criada uma aba para que houvesse informações 83 

sobre os Colaboradores, até mesmo com o intuito de promover a participação de mais 84 

Colaboradores. A próxima apresentação foi a do GT de Orçamento e Finanças feito 85 

pelo Conselheiro Carlos César. As ações deste GT estarão pautadas no levantamento 86 

destinado ao esporte em todos os órgãos do GDF, até mesmo saber sobre o recurso 87 

do Fundo. Ele relembrou da importância de se ter reunião conjunta com o GT de 88 

Política do Esporte para o alinhamento das ações. Informou que o GT também discutiu 89 

sobre a necessidade de se fazer visita à outros Conselhos de Estado do Esporte. A 90 
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Secretária Executiva pediu ao Conselheiro Geraldo que relatasse a experiência do 91 

Conselho de Anápolis na Política do Munícipio. O Conselheiro Célio disse que o 92 

intercâmbio é importante e que não deveria ser só com o Esporte, pois há outras áreas 93 

mais desenvolvidas que o Esporte. Ele informou que no Fórum dos Secretários foi 94 

trazido o tema do encontro dos Conselhos de Esporte. Ele se comprometeu a levar o 95 

tema para a próxima reunião e ver se seria possível agendar um encontro com os 96 

Conselhos Estaduais do Esporte, para poder abrir um espaço de diálogo com todos. O 97 

Colaborador César sugeriu que fosse iniciado estas discussões com outros Conselhos 98 

do DF como o do Idoso, Ciência e Tecnologia. A Conselheira Maria Luiza comentou da 99 

visita na reunião de hoje do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do DF. 100 

A Secretária Executiva recordou a todos da visita da Presidente do Conselho de 101 

Assistência Social do Distrito Federal no ano anterior e o Conselheiro Célio disse que 102 

foi excelente e que poderia até ser repetido, pois nem todos tiveram a oportunidade na 103 

época. O Conselheiro Paulo Henrique sugeriu que nesta reunião entre Conselhos de 104 

Estado fosse pensado num encontro de um dia todo onde cada Estado participante 105 

tivesse em torno de 30 minutos para apresentar sobre o que faz, como é composto, 106 

dificuldades encontradas entre outros temas. A Secretária Executiva relembrou do I 107 

Seminário dos Conselhos do DF e o Convidado de hoje, Sr. Jean Lima, é o 108 

responsável por uma Coordenadoria que acompanha a atuação de todos os 109 

Conselhos do DF e poderia se pedir ao setor que apresentasse a sistematização das 110 

discussões deste Seminário. O Conselheiro Paulo Henrique retomou sua sugestão 111 

afirmando que Brasília poderia organizar o evento e aí todos os Estados seriam 112 

responsáveis por suas custas com intuito de participar e colocou o laboratório da UnB 113 

à disposição para organizar o evento. O Conselheiro Célio pediu licença para se 114 

retirar, pois precisaria comparecer à reunião representando o Secretário que está em 115 

viagem à Rússia. Assim, solicitou que o Conselheiro Éber conduzisse o restante da 116 

reunião. O Colaborador César sugeriu também que se entrasse em contato com o 117 

Conselho Nacional do Esporte para viabilizar um encontro entre os dois Conselhos. A 118 

Secretária Executiva informou que já tentou o contato, mas ainda não obteve sucesso. 119 

O Colaborador César disse que procuraria contatos para repassar ao CONEF. Para 120 

finalizar a apresentação do GT de Orçamento e Finanças foi comentado a importância 121 

de se aproximar o CONEF com os Administradores Regionais e também se trouxe a 122 

discussão que o GT teve sobre quais seriam as expectativas do Secretário de Esporte, 123 

o Presidente do CONEF, sobre o próprio Conselho. O Conselheiro Éber respondeu 124 

afirmando que a importância é grande, a agenda dele é intensa. Contudo, está no 125 

CONEF o Secretário Adjunto e o Subsecretário de Esporte e Lazer, unidade mais 126 

finalística da SESP. Ele afirmou que a aproximação com as Administrações Regionais 127 

é fundamental, pois não há uma subordinação administrativa entre SESP e RAs, mas 128 

deveria haver uma subordinação técnica e o que o CONEF poderia interceder nessa 129 

temática na medida em que as ações deveriam estar sintonizadas na Política Pública 130 

do Esporte e partir para uma linha propositiva e não fiscalizatória. Ele comentou 131 

também que a SESP teve dificuldades para propor algumas intervenções dentre elas 132 

até mesmo sobre a necessidade de qualificação dos Gerentes dos Esportes. IV - 133 

Apresentação: Convidado - Coordenador Adjunto de Articulação 134 

Intergovernamental - Jean Lima – Conselho de Desenvolvimento Econômico e 135 



 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE 

CONSELHO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, DESPORTO E LAZER 

   

 

 4 

Social do DF – CDES-DF; A representante do CDES-DF, Sra. Greici Justino, justificou 136 

a ausência do Sr. Jean em virtude de reunião com o Governador com pauta sobre as 137 

manifestações ocorridas em Brasília e disse que falaria sobre o CDES e que não teria 138 

conhecimento para falar sobre a Coordenadoria dos Conselhos. Ela sugeriu que se 139 

convidasse a Sra. Renata da Diretoria de Acompanhamento e Articulação 140 

Intergovernamental para falar sobre o tema. A Sra. Greici fez sua apresentação e os 141 

Conselheiros fizeram questionamentos ao longo da mesma. Ao final se colocou à 142 

disposição para quaisquer outros esclarecimentos e que não haveria problema em 143 

disponibilizar os slides aos Conselheiros do CONEF. Em virtude do horário o 144 

Conselheiro Éber passou a palavra para a Secretária Executiva sintetizar a 145 

apresentação dos GTs de Política do Esporte e Legislação e Normas. O primeiro está 146 

produzindo um documento que cotejará as ações propostas na Conferência Nacional 147 

do Esporte e as realizadas pela SESP, bem como a ampliação da responsabilidade 148 

para outros órgãos do GDF como a Secretária de Educação. Ao finalizar esse estudo 149 

irá realizar o mesmo procedimento com as propostas da Conferência Distrital do 150 

Esporte. Neste momento, foi lembrado pela Conselheira Maria Luiza que existe uma 151 

Subsecretária de Logística na SEDF responsável pela construção e cobertura de 152 

quadras esportivas. O GT de Legislação e Normas está acompanhando o processo de 153 

regulamentação do Regimento Interno e já realizou diversas ações como a elaboração 154 

do informativo sobre o CONEF e estudo da Lei da criação do Conselho. VI – 155 

Apresentação de cada GT dos quesitos para pesquisa CODEPLAN; Foi decido 156 

que a Secretária Executiva sistematizaria todos as perguntas já direcionadas aos 157 

respectivos órgãos e que a Presidência do CONEF encaminharia aos respectivos 158 

órgãos os pedidos. VII - Informes: a) Agendamento visita à Câmara Legislativa; 159 

Ainda não foi possível o agendamento. Este será feito para o mês de agosto de 2013. 160 

b) Indicação dos Conselheiros representantes da Secretaria da Criança - 161 

aguardando documentos para nomeação e posse; A Presidência do CONEF 162 

recebeu  Ofício encaminhando os novos Conselheiros da Secretária da Criança para 163 

comporem o CONEF e já foram realizados os contatos para o recebimento dos 164 

documentos e posterior posse. VIII – Encerramento. Nada mais havendo a ser 165 

tratado, o substituto do Presidente e do Conselheiro Célio René, Éber Gabriel Perea 166 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às doze horas e cinco 167 

minutos, na qual eu, Déborah Prado, na qualidade de Secretária Executiva do 168 

CONEF/DF, lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada pelo 169 

substituto do Presidente do CONEF/DF e por mim. 170 

 171 
 172 
 173 
    CÉLIO RENÉ TRINDADE VIEIRA                           ÉBER GABRIEL PEREA 174 
Substituto do Presidente – CONEF/DF               Substituto do Presidente – CONEF/DF 175 

 176 
 177 
 178 

DÉBORAH IGREJA DO PRADO 179 
Secretária Executiva – CONEF/DF 180 


