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 3 
Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e treze, às dez horas e cinco minutos, na 4 

Sala 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 Nona Reunião 6 

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

dos seguintes Conselheiros: Célio René Trindade Vieira (Representante de Notório Saber 8 

Esportivo), Geraldo Pereira da Silva Filho (Secretaria de Estado de Educação), Carlos César 9 

Soares (Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento), Sandro Eric da Silva Melo 10 

Monteiro (Administração Regional), José Antônio Soares Silva (Federação Esportiva do 11 

Distrito Federal), Valeska Caixeta (Segmento Esportivo Universitário), Ulisses de Araújo 12 

(Esporte para Pessoas com Deficiência), Cristina Queiroz Mazzini Calegaro (Conselho 13 

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

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

CONEF/DF. Justificaram ausências os (as) Conselheiros (as): Júlio César Ribeiro 16 

(Presidente CONEF/DF, Maria Luiza Fonseca do Vale (Secretaria de Estado de Educação), 17 

José Valentim Martins Melo (Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento), Paulo 18 

Henrique Azevêdo (Representante de Notório Saber Esportivo), Carmem de Oliveira (Atletas 19 

do Distrito Federal) e Létisson Samarone Pereira (Esporte para Pessoas com Deficiência). O 20 

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

presentes e justificou a ausência do Presidente. Em seguida, leu a pauta: I - Aprovação da 22 

Pauta; II - Justificativa das ausências. III - Leitura e Aprovação da Ata da 8ª Reunião 23 

Ordinária do CONEF/DF; IV – Votação do nome do mascote da Gymnasíade; V - 24 

Apresentação do andamento das ações de cada GT; VI – Informes: a) Agendamento visita à 25 

Câmara Legislativa; b) Solicitação para uso do espaço do CONEF; c) Processo Regimento 26 

Interno; d) Definição do modelo da Carteira de Identificação dos Conselheiros; VII – 27 

Encerramento. I - Aprovação da Pauta. A pauta foi aprovada por todos os presentes. II - 28 

Justificativa das ausências. A Secretária Executiva justificou a ausência dos Conselheiros: 29 

Maria Luiza do Vale, José Valentim Melo, Paulo Henrique Azevêdo, Carmem de Oliveira e 30 

Létisson Pereira e do Colaborador César Lima. III - Leitura e Aprovação da Ata da 8ª 31 

Reunião Ordinária do CONEF/DF. Em virtude do envio tardio da Ata aos Conselheiros a 32 

mesma foi lida para a sua aprovação. Foi solicitado que no encerramento também se 33 

incluísse o nome do Conselheiro Éber, pois o mesmo conduziu parte da reunião. Com esta 34 

alteração a Ata foi aprovada por unanimidade. O Conselheiro José Antônio pediu 35 

esclarecimentos sobre a síntese das perguntas da CODEPLAN e prazo da conclusão da 36 

tarefa. A Secretária Executiva informou que não foi definido um prazo e que coube a sua 37 

pessoa sistematizar as perguntas de acordo com os órgãos a elas endereçadas e por meio 38 

de Ofício assinado pelo Presidente do CONEF encaminhá-las aos respectivos órgãos. 39 

Esclareceu também que tem algumas atividades pendentes, mas que precisou priorizar 40 

suas atividades na SESP em virtude da sua participação na Comissão Organizadora das 41 

Conferências Regionais da Assistência Social. Informou que o GT de Programas e Projetos 42 

teve diversas reuniões e desdobramentos de atividades e acredita que até o dia 24 de 43 

agosto conseguirá organizar as pendências. O Conselheiro Geraldo aproveitou a situação e 44 

relembrou que é preciso rever as condições de trabalho da Déborah, ter pelo menos mais 45 
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uma pessoa para ajuda-la. O Conselheiro Ulisses reforçou o comentário dizendo que a 46 

tendência dos trabalhos dos GTs é aumentar. O Conselheiro Célio questionou se seria 47 

possível diminuir a participação nas atividades da SEDEST e a Secretária Executiva 48 

relembrou a todos que a sua participação na Comissão Organizadora da Conferência de 49 

Assistência Social estava associada a um aprendizado para ser aplicado futuramente no 50 

CONEF-DF e que as atividades se encerrariam em outubro e neste momento seria muito 51 

delicado se retirar da Comissão. O Conselheiro Célio sugeriu que a servidora Deise 52 

colaborasse com as atividades do CONEFDF. A Secretária Executiva ponderou que se ela 53 

não for ficar exclusivamente para o CONEF não resolverá o problema. O Conselheiro José 54 

Antônio considerou que se forem trazer mais pessoas para trabalhar é preciso ter a 55 

infraestrutura aprimorada como o computador, a impressora, a linha telefônica, internet. O 56 

Conselheiro Célio esclareceu que a impressora está em processo de licitação e que este é 57 

moroso mesmo. Contudo, acredita que o telefone já poderia estar pronto. A Secretária 58 

Executiva informou que o Subsecretário de Administração Geral, Senhor Landim, diz que o 59 

telefone está aguardando a resposta da operadora. O Conselheiro Célio solicitou que 60 

agendasse reunião até sexta-feira com o Landim para saber o andamento destas 61 

pendências. O Conselheiro José Antônio sugeriu a possibilidade de um estagiário para 62 

colaborar nas atividades do Conselho. O Conselheiro Célio garantiu o estagiário, solicitou 63 

que a Secretária Executiva falasse com o Marquinhos e que enquanto a estrutura do 64 

Conselho não estivesse melhor fosse utilizada a sala da Paula para o treinamento deste 65 

estagiário. O Conselheiro José Antônio retomou o assunto da síntese da pesquisa 66 

relembrando a importância dos dados a serem adquiridos sobre instalação e prática 67 

esportiva. O Conselheiro Célio confirmou a importância dos dados a serem levantados e 68 

disse que com a CODEPLAN é simples, basta se dizer o que se quer saber. A tarefa cabe 69 

ao Conselho. A Secretária Executiva esclareceu que sua tarefa foi a de sistematizar as 70 

questões dos GTs para os diversos órgãos e que não ficou nada decidido sobre as 71 

perguntas diretamente a serem incluídas na pesquisa da CODEPLAN. O Conselheiro José 72 

Antônio contextualizou a importância de se concluir a tarefa. Neste momento, o Conselheiro 73 

Ulisses questionou se o fechamento das perguntas seria feito por GT ou por representação 74 

dos segmentos dos Conselheiros. Ele explicou que teria questões específicas para as 75 

pessoas com deficiência e acredita que haveria as de educação, as universitárias e assim 76 

por diante. Diante deste impasse o Conselheiro José Antônio propôs que se criasse uma 77 

Comissão simples para estudar o que ser levar para a CODEPLAN, não por segmento, mas 78 

sim a visão do Conselho. O Conselheiro Ulisses sugeriu que esta Comissão poderia receber 79 

primeiramente o que cada segmento teria como prioridade a ser levantado, a Comissão 80 

analisaria o que existe em comum e elaboraria as perguntas finais. O Conselheiro José 81 

Antônio discorreu que esta tarefa já deveria ter sido feito anteriormente pelos GTs. O 82 

Conselheiro Ulisses disse que são situações distintas. O Conselheiro Geraldo defendeu a 83 

proposta do Conselheiro Ulisses. Após mais alguns debates o assunto foi concluído da 84 

seguinte forma: a) até o dia 21 de agosto prazo para entrega das contribuições por 85 

segmento; b) até o dia 30 de agosto prazo para sistematização da Comissão; c) 86 

Composição da Comissão: Conselheiros: Célio, Geraldo, José Antônio e Ulisses mais o 87 

convite a ser feito pela Secretária Executiva ao Conselheiro Paulo Henrique; d) Encontro da 88 

Comissão: 23 de agosto – 14h30 – na sede do CONEF. IV – Votação do nome do 89 

mascote da Gymnasíade. O Conselheiro Célio esclareceu que a Gymnasíade é um evento 90 
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do desporto escolar que irá acontecer no final de novembro em Brasília. Um dos maiores 91 

legados será a própria discussão do desporto escolar. Já são mais de 30 países inscritos. 92 

Ele resolveu antecipar um informe: em setembro, em Natal, acontecerá os Jogos Escolares 93 

e lá também será realizado o Fórum dos Secretários de Esporte com a participação do 94 

Ministério do Esporte e ele gostaria de convidar um representante da Secretária de 95 

Educação para estar presente também. O Conselheiro Geraldo aproveitou a oportunidade 96 

para reforçar a importância da Escola nestes projetos e que hoje a Secretaria de Educação 97 

participa de um Projeto: Atleta na escola em parceira com o Ministério de educação, esporte 98 

e defesa. Uma das proposições é de que a escola seja o primeiro espaço, incialmente a 99 

atividade interclasse veio com atletismo e depois irá se introduzir outras modalidades. O 100 

projeto inicia na escola e depois segue para os Jogos Municipais, Estaduais, Regionais e 101 

Nacionais da Juventude. A preocupação não pode estar vinculada somente à logística e 102 

preciso discutir a concepção do esporte educacional, o que será praticado na escola. O 103 

Conselheiro Célio informou que outro legado da Gymnasíade será a reforma da pista de 104 

atletismo do CIEF, em torno de 20 milhões de reais, coloca-a num patamar internacional. V - 105 

Apresentação do andamento das ações de cada GT. Este item de pauta foi incluído a 106 

pedido da Secretária Executiva para que os Conselheiros refletissem sobre o modo de como 107 

desejam trabalhar, de como será a dinâmica das reuniões, pois a Plenária é o espaço de 108 

saber o que está acontecendo nos GTs. O Conselheiro Alex trouxe o relato do GT de 109 

Programas e Projetos. Incialmente já conversaram com a Professora Elizabeth sobre a 110 

Gymnasíade e a Escola de Esporte e com o Professor Cleber sobre os Boleiros. Ele afirmou 111 

que os encontros foram muito positivos, pois foi possível dar visibilidade ao CONEF, 112 

conhecer as pessoas, informar que os Conselheiros não só do governo que também há 113 

representantes da sociedade civil. O Conselheiro Geraldo complementou as informações 114 

trazendo a importância da SESP ter seu quadro próprio de professores. Outro aspecto que 115 

merece reflexão é sobre o projeto do espaço esportivo chamado de TENDAS e de como 116 

será a pronunciamento do CONEF nesta temática visto este assunto já ter sido pauta em 117 

reunião anterior devido a equívocos que acontecem tanto em reformas quanto em 118 

construções dos espaços esportivos. Salientou que o diálogo entre o setor de Engenharia e 119 

o Especialista da área de Educação Física é fundamental. O Conselheiro Célio reforçou a 120 

importância da SESP fazer o seu concurso público para os professores e relatou a 121 

dificuldade que se tem de elaborar projetos para usar recursos do governo federal. Informou 122 

também que agora a SESP tem Engenheiros em seu quadro de pessoal. Além disto, estão 123 

sendo elaborados diversos projetos como o de campo sintético, de construção de quadras, 124 

construção de tendas com salas para ginástica e lutas e a construção de ginásios que há 125 

uma carência em Brasília e a própria Secretária de Educação é penalizada nos Jogos 126 

Escolares por não se ter espaços adequados para os Jogos Escolares. Ele comentou que 127 

na próxima reunião poderia ser apresentada aos Conselheiros a concepção destes projetos, 128 

pois os mesmos ainda não estão prontos. O Conselheiro Sandro comentou que todos estes 129 

projetos existem na Novacap que é só pedir que ela encaminha. A Casa Civil está 130 

construindo 40 campos sintéticos e a Novacap tem as especificações de tamanho e já 131 

aprovados pelos Engenheiros. O Conselheiro Alex retomou a discussão do papel do CONEF 132 

em propor lei que estabeleça que o profissional de Educação Física precise ser consultado 133 

previamente a qualquer reforma ou construção de espaço esportivo, como que fornecendo 134 

um Parecer Técnico. O Conselheiro Célio disse que esta situação é possível desde que 135 
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iniciada pelo Executivo e a participação do Conselho seria fundamental. O Conselheiro 136 

Ulisses trouxe sua experiência de membro de uma Comissão junto à AGEFIZ e o Viver sem 137 

Limites, pois toda a construção ou reforma precisa prever o acesso às pessoas com 138 

deficiência senão o projeto será barrado. Ele também comentou que o CONEF pode ser 139 

consultado previamente a estas construções ou reformas e não necessariamente se propor 140 

uma Lei para o profissional de Educação Física dar um Parecer Técnico. O Conselho 141 

precisa se afirmar e dizer a que veio para a sociedade de Brasília. O Conselheiro César 142 

trouxe seu comentário feito na reunião anterior sobre a ausência do Presidente nas 143 

reuniões, sobre o poder e o papel do CONEF, sobre a responsabilidade dos Conselheiros e 144 

disse que o Conselheiro Éber não deu uma posição clara da SESP sobre esta situação. Ele 145 

afirmou que isto impactará no futuro. Este comentário foi referendado pelo Conselheiro 146 

Ulisses que completou que o papel do CONEF precisa ser exercido e que isto independe da 147 

criação de uma Lei para legitimar a participação do profissional de Educação Física para dar 148 

Parecer Técnico sobre reformas ou construções de espaços esportivos. Salientou que as 149 

Leis, Decretos deveriam ser criados somente no caso do CONEF não poder atuar em 150 

determinada questão. Disse ainda que Conselhos tem poder vide o da Justiça e da 151 

Educação. A discussão se encerrou e o Conselheiro Alex retomou a apresentação do GT 152 

comentado a sugestão da Professora Elizabeth para a ampliação dos recursos a serem 153 

utilizados pelo Compete Brasília, como alimentação e remédios. O Conselheiro Célio 154 

comentou que o Compete Brasília é um dos Programas bem sucedidos da SESP. Ele 155 

promove a participação do atleta em competições com o transporte por meio de licitação de 156 

uma companhia de turismo. O que se quer fazer agora é ampliar o alcance como 157 

hospedagem e alimentação. O Conselheiro Ulisses sugeriu que se adotasse o modelo do 158 

Time Brasília, que é o utilizado para o segmento das pessoas com deficiência. O 159 

Conselheiro Célio disse que esta pode ser uma alternativa, mas quando se cai no sistema 160 

desportivo são mais de 60 Federações. É preciso buscar alternativas como, por exemplo, 161 

licitar empresas da rede hoteleira como já se tem as do transporte. A da refeição seria a 162 

mesma coisa, as empresas dão o vale refeição para o uso, mas nem sempre ele é aceito. 163 

Isto é um desafio muito grande. Dentro do transporte interno a SESP achou a solução: 164 

comprar da Secretária de Transportes o vale transporte, se tem uma carga no cartão e 165 

então a SESP vê como irá distribuir para as Federações, por exemplo. Afirma que ainda são 166 

desafios a serem superados. O Conselheiro Alex trouxe as observações sobre o Projeto 167 

“Boleiros”. Ele acontece em 25 Administrações Regionais, tem por objetivo a participação e 168 

ainda precisa ser melhorado. A SESP entra somente com a arbitragem. O Conselheiro 169 

Geraldo complementou dizendo que a organização vem da comunidade e a pedido do 170 

Governador foi proposto este Projeto para dar suporte ao esporte mais popular no Brasil. É 171 

preciso ter cuidado com a proposta de determinadas intervenções, como por exemplo: a do 172 

técnico, pois ele pode não ter inscrição no CREF, mas para a comunidade ele é o cara. O 173 

Conselheiro Ulisses trouxe o exemplo do Conselho de Medicina no norte do país, ao invés 174 

de acabar com as Parteiras fez um treinamento. O projeto “Boleiros” traz o pagamento da 175 

arbitragem, onde existe um universo de pessoas arbitrando. Umas vinculadas à CBF e 176 

outras totalmente leigas. O Conselheiro Sandro comentou que o Projeto é positivo, pois 177 

aproveitou os profissionais da localidade. Ele afirmou que algumas Administrações 178 

Regionais conseguiram Emendas Parlamentares e compraram material esportivo e 179 

distribuíram aos mais necessitados. O Conselheiro Célio comentou que foi um Projeto que 180 
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levou um ano para ser elaborado, foram realizadas diversas reuniões com a comunidade 181 

onde foram apresentados os entraves do processo. É preciso relembrar que o primeiro 182 

movimento organizado no Distrito Federal foi do futebol amador e o Projeto “Boleiros” foi 183 

uma forma do Estado legalizar esta ação. Ainda há muito a se fazer, mas a repercussão 184 

dele é enorme. A preocupação do Estado foi a de não repassar o recurso e sim o serviço, 185 

pois se sabe que muitas das entidades não teriam condições de prestar contas ao Estado. 186 

Deste modo, a SESP procurou atender a primeira necessidade que foi a de arbitragem. 187 

Agora surgiu outra necessidade, a de premiação. Outro aspecto que pode ser pensado é 188 

qualificar os árbitros e sugeriu uma ideia, ainda a ser amadurecida, de fazer esta 189 

capacitação em parceria com o CREF e que a participação gratuita no curso fosse pré-190 

requisito para arbitrar no ano seguinte. O Conselheiro Ulisses apresentou a síntese do GT 191 

de Política do Esporte. O GT está trabalhando com as propostas da III Conferência Nacional 192 

do Esporte e está aguardando as manifestações das Secretárias de Educação e de Esporte 193 

nos quesitos já encaminhados para dar prosseguimento a análise do documento. Diante dos 194 

estudos se chegou num questionamento: a SESP cuida do esporte, a SEDF cuida da 195 

educação e do lazer, quem cuida? É preciso lembrar que o Conselho engloba o lazer. É o 196 

Turismo quem faz? O GT vai entrar num segundo momento de análise dos aspectos 197 

relativos aos demais órgãos. O Conselheiro informou que a SESP não tem Programas com 198 

recurso do Ministério do Esporte, pois não consegue prestar contas no formato que ele 199 

solicita. E a análise que se está fazendo é de extrema importância para a revisão de 200 

algumas ações. O Conselheiro Geraldo acreditava que o lazer era parte da política da SESP 201 

e o Conselheiro Célio confirmou que faz parte, tem até Diretoria específica, mas não está 202 

desenvolvendo nenhuma ação. VI – Informes: Houve uma inversão na discussão deste 203 

tópico. c) Processo Regimento Interno. O Conselheiro José Antônio tomou a palavra e 204 

optou por fazer o relato do GT de Legislação e Normas neste momento. Disse que a sua 205 

pessoa com a participação dos Colaboradores Ademar e César acompanharam o processo 206 

do Regimento do CONEF, CONFAE e da Lei de Incentivo ao Esporte. A situação do 207 

CONFAE já está resolvida, a Lei de Incentivo está bem adiantada e a do Regimento do 208 

CONEF-DF já voltou da Casa Civil com observação no aspecto de ser um Conselho 209 

deliberativo ou consultivo e na estrutura da Secretaria Executiva. A proposta é deixar as 210 

polêmicas para um segundo momento e lutar pela sua aprovação com a maior urgência. 211 

Aproveitou para dizer que o Conselho tem o seu papel e precisa ser respeitado. Informou a 212 

todos que no dia seguinte, às 09h30, tem uma reunião agendada para finalizar a discussão. 213 

A Secretária Executiva informou a todos que por ordem do Secretário Adjunto conversou 214 

com o parecista da SEPLAN e percebeu que a preocupação dele estava em garantir o poder 215 

deliberativo do Conselho. E o entendimento de ser apenas consultivo implicaria na retirada 216 

de todas as competências que estão vinculadas à atuação. Ele disse também que o setor 217 

está aberto a colaborar com o Conselho na construção das respostas às observações 218 

propostas.  O Conselheiro Célio esclareceu a todos que quando o Conselho começar a 219 

atuar serão necessários ajustes ou mudanças ou adaptações. Este será um processo 220 

natural de aprendizagem. Ele comentou que a linha de atuação proposta pelo Conselheiro 221 

José Antônio é bem pertinente. O Conselheiro José Antônio disse que a negociação foi 222 

aberta e é preciso aproveitar esta brecha. Ele convidou a todos para participarem da 223 

reunião. O Conselheiro Célio irá consultar sua agenda e ver a possibilidade de comparecer. 224 

O Conselheiro Geraldo justificou sua ausência com um convite a todos, às 9h, lançamento 225 
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do Projeto Educação do Movimento da Secretária de Educação que é a inserção do 226 

professor de Educação Física nas séries iniciais. Foi invertida a ordem da pauta e os 227 

Conselheiros deram seus avisos. A Conselheira Valeska confirmou sua participação. O 228 

Conselheiro César comunicou que apesar da Lei dizer que as atividades do Conselho são 229 

superiores às outras ele não tem condições de comparecer. O Conselheiro José Antônio 230 

relembrou a todos que a ausência dos Conselheiros na reunião estará dando aos membros 231 

do GT do Regimento Interno o poder de responder aos questionamentos e encaminhar o 232 

documento à Casa Civil considerando-o aprovado por este colegiado. A Conselheira Cristina 233 

informou as comemorações do CREF-7 relativas ao Dia do Profissional de Educação Física 234 

tanto na Câmara Federal quanto na Legislativa. Ela irá encaminha o convite à Secretária 235 

Executiva que reenviará a todos os Conselheiros. Ela agradeceu o apoio do Compete 236 

Brasília para o time de vôlei máster de Brasília que obteve a 3ª colocação no Campeonato 237 

Mundial Master. Outro convite foi dado pelo Conselheiro Ulisses sobre uma Conferência em 238 

parceria com o CREF-7 do Esporte, Lazer e Educação Física para as pessoas com 239 

deficiência para criar um instrumento de normas de atendimento para as pessoas com 240 

deficiência no Distrito Federal. Ele recomenda a participação de todos, pois haverá eixo 241 

universitário, eixo educacional, dentre outros. O convite formal será encaminhado 242 

posteriormente. A Conselheira Valeska se comprometeu, que assim que a infraestrutura do 243 

CONEF estiver melhor, a elaborar material de divulgação do seu papel e da sua 244 

importância. A Secretária Executiva relembrou que o Conselheiro Paulo Henrique já 245 

elaborou uma apresentação do CONEF e agora é sistematiza-lo para um folder. Ela trouxe 246 

também um questionamento sobre a falta de tempo, a dificuldade em conciliar o trabalho 247 

com as atividades do Conselho. Existe a possibilidade de quem é servidor público ser 248 

requisitado para trabalhar para o Conselho? A Secretária Executiva informou que não tinha 249 

conhecimento de nenhum aspecto legal. O Conselheiro José Antônio informou ter 250 

conhecimento de redução de 40% da carga horária para aquele que é Presidente de 251 

Federação. Ele disse que esta questão consta na Lei Pelé e em outra Lei específica e se 252 

compromete a encaminhá-las para a Conselheira. O Conselheiro José Antônio comunicou 253 

que o Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte – CONFAE está 254 

elaborando o Edital para aquisição de materiais e equipamentos esportivos e teve a 255 

participação dele mesmo e dos Conselheiros Carmem, Célio e Valeska bem como da 256 

Secretária Executiva. Este Edital irá passar para apreciação do CONEF, pois a Lei 257 

determina que o CONEF será ouvido previamente. Ele solicitou a colaboração de todos na 258 

celeridade da análise do documento em virtude do recurso ainda poder ser usado no ano de 259 

2013. O Conselheiro Alex informou que no Brasília Capital Fitness haverá a votação do 260 

melhor profissional do ano e hoje é o último dia da votação e já convida todos para a 261 

comemoração. O Conselheiro Geraldo refez o convite ao evento do lançamento do Projeto e 262 

informou que participa como membro da discussão da Conferência Distrital de Educação 263 

visando a Conferência Nacional de Educação que ocorrerá em Brasília, em fevereiro de 264 

2014. Ele tem como papel defender o profissional de Educação Física nas séries iniciais. Ele 265 

também fez um pedido a todos de começar e encerrar a reunião no horário previsto. Já com 266 

o horário avançado foram retomados os informes. a) Agendamento da visita à Câmara 267 

Legislativa. A reunião está confirmada para o dia 23 de agosto, no Gabinete do Deputado 268 

Wasny, às 11h. Até o presente momento ainda não foi confirmada a reunião com o 269 

Deputado Evandro Garla. b) Solicitação para uso do espaço do CONEF. A Secretária 270 
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Executiva solicitou que todos avisassem, solicitassem previamente o agendamento do uso 271 

de espaço do CONEF e não simplesmente aparecessem de surpresa. O espaço é de todos, 272 

mas com organização e ordem. d) Definição do modelo da Carteira de Identificação dos 273 

Conselheiros. A Secretária Executiva apresentou o modelo de uma carteira antiga do CAS-274 

DF e o Conselheiro Alex a do CREF-7. O símbolo que será usado é o da bandeira do 275 

Distrito Federal, pois a logo do Conselho ainda não foi aprovada. O Conselheiro José 276 

Antônio perguntou qual seria a penalidade de usar a logo sem aprovação. A Secretária 277 

Executiva disse que seria uma desobediência a um procedimento da publicidade e que só 278 

seria viável se o Secretário assim o quisesse. Deste modo foi aprovado o modelo similar à 279 

carteira da SESP com os dados de mandato, representatividade. A Secretária Executiva 280 

solicitou foto dos Conselheiros que ainda não a entregaram. Como último informe o 281 

Conselheiro Célio disse que haverá o Fórum dos Secretários de Esporte e nesta reunião irá 282 

propor realização do Fórum Nacional dos Conselhos do Esporte e candidatar Brasília para 283 

ser a sede do evento. VII – Encerramento. Nada mais havendo a ser tratado, o substituto 284 

do Presidente, Célio René, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião 285 

às doze horas e cinco minutos, na qual eu, Déborah Prado, na qualidade de Secretária 286 

Executiva do CONEF/DF, lavrei a presente ata, lida e achada conforme, segue assinada 287 

pelo substituto do Presidente do CONEF/DF e por mim. 288 

 289 

 290 

 291 
   CÉLIO RENÉ TRINDADE VIEIRA                           DÉBORAH IGREJA DO PRADO 292 

Substituto do Presidente – CONEF/DF                      Secretária Executiva – CONEF/DF 293 


