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Às nove horas e quarenta e seis minutos do dia vinte e sete de abril de dois mil e 8 

dezoito o vice-presidente do CONEDEL, Senhor Orlando Pereira da Silva Junior deu 9 

as boas vindas a todos os Conselheiros e aos presentes, o mesmo leu na integra o 10 

referido edital. Após a leitura do edital, iniciou-se a ordem do dia com as entregas 11 

do Certificado de Registro de Entidade Desportiva- Cred, as entidades Federação 12 

Rondoniense de Muaythai- Frmt, Federação Rondoniense Paradesportiva de Esporte 13 

do Estado de Rondônia-Frope e Associação dos Veteranos e Amigos do Basquete e 14 

Rondônia-Avabro. Ressalto que a Federação de Taekwondo de Rondônia estava 15 

ausente e será incluido na próxima pauta. Com a chegada do presidente Rodnei 16 

Antonio Paes o mesmo continua a presidir a sessão. O presidente agradeceu a 17 

presença do vice-presidente da Associação Nacional de Desporto para Deficientes- 18 

Ande senhor Sebastião Antônio da Costa Neto o mesmo agradeçeu a oportunidade 19 

de estar na cidade de Porto Velho para a competição. O presidente da Avabro 20 

senhor Amarildo pediu a palavra e logo agradeçeu o comprometimento e 21 

reconhecimento desta casa com o esporte, este Cred dará maior credibilidade a 22 

Avabro nas atividades mais sociais do que esporte de alto rendimento. Dando 23 

continuidade a pauta foi dada a palavra ao conselheiro Ilmar Esteves, o mesmo 24 

informou sobre o pagamento dos bolsista do Programa Bolsa Atleta que este 25 

momento estamos aguardando algumas informamos que será inserida pela Sepog 26 

para então encaminhar ao setor financeiro da Sejucel. O conselheiro Paulo Siqueira 27 

perguntou se o pagamento será retroativo. O conselheiro Ilmar afirmou que não 28 

existe pagamento retroativo, mas após o primeiro pagamento os bolsistas receberão 29 

nos próximos doze meses, ressalto que todos os atletas estam sabendo desta 30 

informação. O conselheiro Ítalo sugeriu uma reunião com todos os envolvidos 31 

inclusive os pais, pois  nos Seduc estamos recebendo muitas reclamações inclusive 32 

de ameaça de ir na mídia divulgar sobre atraso. O conselheiro Ilmar solicitou que a 33 

GEFECE inclua o calendário tanto do Joer quanto da etapa nacional no sistema do 34 

Programa Bolsa Atleta, pois os atletas indicados pela GEFECE precisará destas 35 

informações para planejamento. O conselheiro Ítalo solicitará ao conselheiro 36 

Expedito que inclua estas informações. O presidente sugeriu que convidasse o 37 



 

 

secretário de esporte do estado de São Paulo para uma reunião e palestra sobre a 38 

Lei de incentivo e que seja convidado a Fiero, Arom, Fecomercio, Sefin, Assembleia 39 

Legislativa, nomeio Ad hoc o vice-presidente senhor Orlando Pereira para que 40 

encabeçasse este projeto e logo convide o secretário do Estado de São Paulo, a 41 

Sejucel poderá ajudar nos custeio de passagens. O conselheiro Ilmar afirmou qeu o 42 

conselheiro Ítalo fez uma abordagem muito boa sobre o acumulo das bolsas, pois 43 

na nossa lei estadual afirma que não pode acumular e sugiro esta alteração, pois 44 

dificilmente um pai deixará seu filho ir embora do estado de Rondônia, caso receba 45 

estes dois incentivos. Em todos os outros estados o incetivos do programa da bolsa e 46 

acumulativo, podendo receber tanto do estado quanto do Governo Federal. 47 

Ressalto ainda que mesmo dando este incentivos temos ateltas que vão embora o 48 

conselheiro Paulo e presidente da Federação de Natação já teve atletas que foram 49 

embora para competir e treinar por outros estados. O conselheiro Ítalo afirmou que 50 

sempre precisamos criar mecanismo, temos atletas com doze anos de idade indo 51 

embora, não estamos nem ficando com estes atletas para competir pelo estado. O 52 

conselheiro Wala, afirmou que uma das coisas que conseguiu segurar três garoto foi 53 

a itensificação e as alterações em seus treinos, inclusive este atletas treinam com a 54 

categoria elite de Porto Velho e para participar da competição Norte Nordeste. O 55 

conselheiro Paulo, ressaltou que antigamente todo o sistema S ajudava e muito no 56 

fomento do esporte. Dando continuidade a pauta, o presidente deu a palavra ao 57 

conselheiro Ilmar para falar sobre os jogos indigenas, o mesmo afirmou que já teve 58 

algumas reuniões com várias entidades para alinharmos e contruir o projeto dos 59 

jogos indigenas, ressalto que estava ausente a Seduc e a Setur, sendo que as 60 

mesmas foram convidadas. Apresentou ainda o projeto de Lei que cria os jogos 61 

indigenas e foi dado o nome de Jogos Abertos da Comunidade Indigena-JACI. O 62 

conselheiro Natal parabenizou a iniciativa da Sejucel e afirmou que é isso mesmo 63 

que precisamos, pois temos várias comunidades indigenas que dificilmente 64 

conseguimos trafegar pelas condições das nossas estradas. O conselheiro Wilson 65 

solicitou a inclusão das comunidades quilombolas nos jogos JACI. O vice-presidente 66 

Orlando sugeriu que os jogos indigenas entre no JIR, pois possibilitará que outros 67 

municípios conheça o trabalho e talentos de atletas indigenas. O conselheiro Ilmar 68 

no uso da palavra afirmou que não podemos esqueçer dos jogos da terceira idade 69 

“jogos idosos”. O conselheiro Natal solicitou a alteração de data da Fase Regional 70 

de Vilhena, precisamos ganhar uns quinze dias para então conseguirmos realizar a 71 

Fase Municipal. O conselheiro Ítalo afirmou que tiveram uma reunião e que cada 72 

CRE enviará uma proposta de data, sendo que nos Seduc não poderemos 73 

autorizadar data que ultrapasse a data do Estadual para então escrever o atleta 74 

para a Fase Nacional. O conselheiro Jose Carlos solicitou que cuidem para não 75 

haver conflito de datas com o JIR, pois tivermos este cuidado para não haver 76 

choque de datas com o JOER. O vice-presidente Orlando afirmou que o presidente 77 

da Federação de Futsal o procurou para tratar se assunto sobre o desbloqueio do 78 

mesmo junto ao Siafen, pois no ano de dois mil e dezessete a federação foi 79 

bloqueada por não ter apresentando em tempo hábil a prestação de conta de um 80 



 

 

convênio. E após consultar a Sefin sobre o ocorrido, um funcionário da mesma 81 

informou que primeiro ele deve resolver o problema junto ao Tribunal de Contas para 82 

posteriormente solicitar junto a Sefin o desbloqueio do mesmo. O conselheiro Jose 83 

Carlos afirmou que existe um entendimento da procuradoria jurídica de que se é 84 

uma prestação de serviço poderia ser atendido, pois e uma contratação por 85 

inexigibilidade da federação não haveria problema. Ressalto que a Federação não 86 

foi condenada, sendo o referido processo esta sobre análise da prestação de conta. 87 

O presidente deliberou que a Asssessoria Jurídica da Sejucel, apresente um 88 

documento em conformidade com a lei para verificar a possibilidade de 89 

desbloqueio da federação. O conselheiro Wala no uso das suas palavras afirmou 90 

que após reunião com os representantes das federações, foi aprovado como 91 

conselheiro suplente senhor Erasmo Santos Biasuz, foi solicitado que oficialize esta 92 

comunicação. O conselheiro Ítalo em resposta ao questionamento das cidades 93 

sede do Joer, sobre as fases regionais a lei já diz: deverá ser realizado pelas 94 

coordenadoria regionais, existi algumas regionais que ela pega mais de uma 95 

coordenadoria, existe um histórico de rodízio que acontece entre as coordenadoria 96 

regionais exemplo disso na regional centro esta Cacoal, Pimenta Bueno e Espigão 97 

do Oeste. Ressalto que anteriormente os jogos da Fases Regionais não era o 98 

município que sediava, que os mesmos afirmavam que era uma responsabilidade 99 

do governo e que na verdade não é. E começamos a incluir o envolvimento das 100 

prefeituras na fase regional, hoje temos o documento de intensão de sediar que 101 

deve ser assinado pela coordenadoria regional e pela prefeitura, para que 102 

possamos criar o envolvimento de todos, neste último ano somente as 103 

coordenadorias regional de Vilhena, Cacoal e Ji-Paraná  enviaram o documento 104 

assinado tanto pela coordenadoria quanto pela prefeitura. Mudança de 105 

competição do sistema dos jogos tudo segue conforme a etapa nacional diz que 106 

vai fazer. Já nos jogos escolares e seguido o padrão do cômite Olimpíco e quando 107 

muda la temos que mudar aqui, este ano houve a mudança. Hoje temos uma etapa 108 

regional para as modalidades coletivas e uma modalidade nacional geral, então as 109 

nossas equipes que ganhavam os jogos iria direto para a Fase nacional, hoje não é 110 

mais isso elas iram ganha os jogos de Rondônia, iram para Manaus disputar a Fase 111 

Regional e so o primeiro e segundo colocados da Fase Regional, que não so a região 112 

norte, colocaram o estado de Mato Grosso, Distrito Federal também na nossa 113 

regional, somente o campeão e vice-campeão irá para a Fase Nacional. Neste ano 114 

o cômite Olimpico brasileiro-COB , definiu que as equipes que venceram o Gegi no 115 

ano passado estariam na etapa Nacional por ser início, tendo em vista estas 116 

mudanças precisamos nos adequar teremos jogos nas modalidades coletivas e 117 

individuais, nas modalidades coletivas se não tivermos o campeão até agosto ele 118 

não irá em setembro para Manaus na fase regional. Sobre o questionamento da 119 

divulgação da Universidade Federal junto a Gefece, ressalto que todas as nossas 120 

ações são em parceria com a Univerdade Federal inclusive o nosso congresso de 121 

educação física o ano passado  os nossos palestrantes era da universidade tanto na 122 

sede aqui em Porto Velho, eles opnaram por tema e pela metodologia. Sobre o 123 



 

 

questionamento do sons que são utilizados no Fera, informo que até o ano passado 124 

não era lei e neste ano já é lei e incluimos em nossa ata. Sobre o ginásio Claudio 125 

Coutinho ressalto que a reforma do ginásio foi feita pela Sepog através do Pidise, e 126 

que tudo tanto as fiscalizações tudo foi feito pela Sepog. Onde a Seduc entrou no 127 

ginásio Claudio Coutinho foi no aditivo do contrato e o Pidise não pode ser 128 

aditivado, pois quem tem que pagar isso é o governo de Estado. Então a Seduc que 129 

custeou o aditivo desta reforma, em uma reunião feita com o secretário George 130 

Braga e outros secretários, ficou definido as obrigações da Seduc e la foi deliberado 131 

que a Seduc compraria todos os movéis e o placar eletrônico, a Seduc comprou 132 

este material e estes acredito que foi fiscalizado pelo setor da Seduc responsavél 133 

pela fiscalização. A gerência administrativa da Seduc ficou de fazer um termo de 134 

doação dos materiais que estavam lá, ressalto que quem ficou de fazer foi a 135 

gerência da Seduc para passar para a Sejucel. Gostaria ainda de esclarecer sobre 136 

a participação da Seduc no conselho, tudo que acontece aqui informamos a 137 

diretora, pois eu não sou ligada ao gabinete da Seduc, mas passo todas as 138 

informações para a diretoria geral da Seduc, algumas informações sou chamado 139 

para esclarecer, só que algumas vezes o conselho afirma que precisa da 140 

deliberação do conselho nas ações da Seduc, eu já falei para a Seduc sobre este 141 

assunto e a Seduc tem uma outra visão, pode ser que com esta mudança de 142 

gestores mude este posicionamento. Já uvi ate a fala de que a Seduc ignora a 143 

Sejucel não é isso. O conselheiro Ilmar afirmou que em nenhum momento a Sejucel 144 

falou que era a GEFECE, mas sim a Seduc e que ate hoje não chegou um termo de 145 

recebimento deste material que consta no ginásio. O conselho Jose Carlos afirmou 146 

que na epóca as obras do PIDISE não estão em conformidade e falta muita coisa. 147 

O processo n.º 004/2018 do Clube Rondoniense de Tiro Esportivo-CRTE foi deliberado 148 

para o conselheiro Heleone Machado para concessão do CRED. O conselheiro Jose 149 

Carlos falou sobre os espaços desportivos que consta com medidas, pinturas erradas 150 

entre outros detalhes, acredito que o conselho poderia se posicionar quanto as 151 

obras que tiverem que envolver recurso público ou não, para que possamos olhar se 152 

quer a questão específica das praças esportivas inclusive as medidas e pinturas. O 153 

presidente deliberou que a secretária encaminhe um documento para o DER, 154 

Seduc, Seas e Arom (Prefeituras) para que tenha um posicionamento do profissional 155 

de Educação Física no interior que possa estar acompanhando. O conselheiro Ilmar 156 

citou que a quadra da Escola Sebastião Mesquita foi reduzida e assim perdemos um 157 

ginásio de esporte. O presidente deliberou que o conselho envie um documento 158 

citando a lei e o artigo, do qual afirma que o conselho e deliberativo e fiscalizador. 159 

O conselheiro Ítalo afirmou que detectaram que a pintura de uma quadra contruída 160 

pelo FDE o Ministério da Educação não autorizou a mudança na pintura quadra. Ai 161 

depois de muito tempo e muitas reclamações o MEC autorizou a mudança da 162 

pintura. Nada mais havendo a discutir, o presidente considerou cumprida a pauta 163 

desta sessão deu-se por encerrada as onze horas e vinte e seis minutos, e que fica 164 

aqui registrada e assinada por mim, Katielli Karla Silva Medeiros, na qualidade de 165 

secretária e pelos presentes, conforme lista de frequência em anexo. 166 


