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ATA DA 003ª SESSÂO ORDINÁRIA 1 

Edital de Convocação nº 003/2017/CONEDE 2 

Data: 31 de março de 2017 3 

Horário: 8 horas 4 

Local: Plenário do Conselho Estadual de Educação 5 

Às nove horas e trinta e dois minutos do dia trinta e um de março de dois mil e 6 
dezessete, nesta cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, o Conselho 7 
Estadual de Desporto e Lazer- CONEDEL reuniu-se ordinariamente convocado 8 
através do edital n.º 003/2017, do qual o presidente solicitou que todos os 9 
conselheiro composse a mesa, convidou o representante do governador Waldemar 10 
Albuquerque, e o vereador Aldo Julio do município de Rolim de Moura, para compor 11 
a mesa. O presidente leu na integra o referido edital. Após a leitura, o presidente 12 
deu início a pauta do dia, o presidente citou a importante de entendermos que 13 
deixaremos um legado que é a consolidação deste conselho, em todos os atos deste 14 
conselho, sendo um deles o Cred. Dando início a pauta convidou a presidente da 15 
Federação Rondoniense Paradesportiva de Esportes do Estado de Rondônia- 16 
Frope. O presidente afirmou dos resultados expressivos deste estado, quando se 17 
fala em resultado falasse em Matheus e Kelsey, que estão fora do estado. 18 
Parabenizou a presidente da federação Frope, pelo trabalho desempenhado frente 19 
a esta federação, chamou a presidente para receber das mãos do representante do 20 
governador senhor Waldemar Albuquerque o certificado de registro de entidade 21 
desportiva-Cred. Dando sequência a pauta desta ordinária, iniciaremos com a posse 22 
dos conselheiros presentes, leu o termo de posse do qual declara empossados 23 
conselheiros titulares e suplentes. Toma posse neste ato, conselheiro presidente 24 
senhor Rodnei Antonio Paes, de acordo com a lei n.º 775, o ocupante do cargo de 25 
presidente, deve ser o superintendente da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer-26 
Sejucel. Convido o conselheiro Célio Borges, esta de férias viajando. Convido o 27 
conselheiro Edvaldo Botelho, de acordo com a lei n.º 775, o ocupante do cargo de 28 
conselheiro nato, deve ser o coordenador de Esporte e Lazer-CEL. Convidamos o 29 
conselheiro Francisco Marto, represente do Conselho Federal de Educação Física 30 
do Estado de Rondônia-Cref-8. Convidamos a conselheira Ivonete Gomes, 31 
represente da Associação Rondoniense de Municípios-Arom, hoje secretária 32 
municipal de esporte do município de Porto Velho. Convidamos o conselheiro João 33 
Bernardinho Neto, representante do governador. Convidamos o conselheiro Miguel 34 
Silva, representante da Associação dos Redatores e Locutores do Estado de 35 
Rondônia-Arler. Convidamos o conselheiro Orlando Pereira Junior, vice presidente 36 
do Conedel, representante do governador. O conselheiro Célio Borges está ausente 37 
devido uma viagem, mas havia justificado anteriormente, conforme consta na ata n.º 38 
002/2017. O conselheiro ítalo Rodrigo Soares Aguiar Reis, está ausente devido a 39 
alteração da data desta sessão (retificação) e viagem previamente agendada para 40 
o interior do estado visando a realização do JOER 2017, mas havia justificado 41 
anteriormente, conforme consta em anexo o e-mail enviado no dia vinte e dois de 42 
março ás quinze horas e cinquenta minutos para o e-mail do Conedel- 43 
conedelro@hotmail. Os conselheiros suplente, Claudio Roberto, professor de 44 
Educação Física no município de Alto Alegre. Ilmar Esteves de Souza, professor de 45 
Educação Física, hoje atua como técnico da Sejucel. Jose Natal Jacob, secretário 46 
municipal de Vilhena. Poliana Piovezana dos Santos, professor de Educação Física, 47 
representante das IES. Wala Denoci, representantes das federação do estado de 48 
Rondônia, e presidente da Federação de Ciclismo. Welinton Nunes, indicação do 49 
governo de Rondônia, hoje presidente da Autarquia do município de Cacoal. 50 
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Expedit, está ausente devido a alteração da data desta sessão (retificação) e viagem 51 
previamente agendada para o interior do estado visando a realização do JOER 2017, 52 
mas havia justificado anteriormente, conforme consta em anexo o e-mail enviado no 53 
dia vinte e dois de março ás quinze horas e cinquenta minutos para o e-mail do 54 
Conedel- conedelro@hotmail. Empossados os titular e suplentes deste conselho. 55 
Agradeceu a todos os conselheiros pelo comprometimento com este Conedel, pois 56 
sabemos que vocês não recebem nada para fazer isso. O meu muito obrigada pelo 57 
seu desempenho. A equipe Sejucel trabalhou nas últimas semanas, para efetivar os 58 
critérios para a concessão da bolsa atleta. O Jogos Intermunicipais de Rondônia-59 
JIR, que deve cinco cidades que gostariam de sediar, todos os cincos municípios 60 
tinham condições de sediar, mas devido ao peso do município que ainda não sediou 61 
ao JIR, o Conedel após ouvir as sugestões do Sejucel decidiu que este ano deverá 62 
ser no município de Ariquemes. Peço que Deus nos oriente para que possam deixar 63 
um legado, quando não estivermos mais aqui neste Conedel. Eu vejo que a 64 
sementinha foi plantada. É o legado deste Conedel ter compromisso com o esporte 65 
de Rondônia, vejo todos apaixonados pelo esporte. O meu muito obrigada. O 66 
conselheiro João Bernardinho, foi nomeado democraticamente para falar sobre os 67 
colegas. O conselheiro João Bernardinho, cumprimentou todos pessoalmente que 68 
compôs a mesa. Parabenizou e pediu que continuemos apaixonados pelo esporte 69 
de Rondônia. Vamos continuar trabalhando pelo esporte de Rondônia. O presidente 70 
então pediu que o conselheiro Francisco Marto fizesse o uso da palavra, o mesmo 71 
cumprimentou todos. Publicação do relatório de gestão se já não, isso é significativo. 72 
Instituiu um colegiado como este Conedel, e hoje vemos que as federações estão 73 
se legalizando. Por vim o Cref enquanto coletivo deste colegiado, se sente honrado. 74 
O presidente então deu a palavra ao convidado ao vereador Aldo Julio, 75 
cumprimentou todos agradeceu a oportunidade. O maior obra que vocês do 76 
Conedel, podem deixar para o estado de Rondônia não é obras ou espaços públicos, 77 
mas as regulamentações das entidades. Citou ainda sobre o Tribunal de Justiça 78 
Desportiva de Rondônia-TJD/RO, pois se recorda que na época em que atuava nas 79 
competições, a comissão ética (julgadora) era os próprios colegas. E que sempre 80 
havia conflito de interesses. O presidente então pediu que Waldemar Albuquerque 81 
fizesse o uso da palavra, o mesmo agradeceu a oportunidade de ali estar. Afirmou 82 
ainda que ele como também muitos já fizeram trabalho voluntário para fomentar o 83 
esporte. Parabenizou todos os conselheiros envolvido no esporte. Parabenizou pelo 84 
resgate do JIR. O meu muito obrigado. Dando continuidade a pauta, posse dos 85 
novos membros do Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia-TJD/RO. Leu na 86 
integra o termo de posse destes membros, chamando então Orlando Pereira Silva 87 
Junior para ser empossado como auditor do TJD/RO. Após chamou o vice-88 
presidente do Tribunal de Justiça Desportiva senhor Gilberto Nascimento para 89 
empossar o senhor Francisco de Assis Moura Gomes Ferreira, para exercer o cargo 90 
de procurador geral do TJD/RO. Francisco de Assis Moura Gomes, agradeceu a 91 
oportunidade, e sugeriu que houve um convite para que os municípios pequeno 92 
como Vale do Anari, fosse convidado para a fase final do JIR, para incentivar ainda 93 
mais. Deixo o meu pedido, para que os conselheiros do Conedel analisem sobre o 94 
seu pedido. Presidente agradeceu a presença do defensor Paulo Pereira que hoje é 95 
o defensor do TJD/RO. Agradeceu todos os presentes. Agradeceu ainda ao 96 
professor Ilmar Esteves, pois e um dos que contribui para o esporte em Rondônia. 97 
Ilmar agradeceu e compartilha com todos a alegria e satisfação em ver que o 98 
Conedel esta crescendo e continuará crescendo. Este é um momento ímpar, E saber 99 
que aqui esta sendo tomadas atitudes para o crescimento do esporte em Rondônia. 100 
O presidente então deliberou o processo n.º 004/2017, da Federação Rondoniense 101 
de Taekwondo para o conselheiro Francisco Marto. O conselheiro Orlando Pereira, 102 
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apresentou o processo n.º 003/2017, da Associação de Ginástica Rítmica Estrela de 103 
Rondônia, do qual consta todos os documentos, e que seu parecer e favorável a 104 
concessão do Cred. O conselheiro Edvaldo Botelho, apresentou o processo n.º 105 
002/2017, do Clube de Voo Livre de Rondônia, do qual consta todos os documentos, 106 
e que seu parecer e favorável a concessão do Cred. Feitas estas alterações e 107 
deliberações, o senhor Presidente considerou cumprida a pauta desta sessão, 108 
dando por encerrada essa reunião as onze horas e doze minutos. 109 

 110 
Porto Velho, 12 de abril de 2017. 111 


