
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA N °007/2019 1 

Edital de Convocação nº 007/2019 2 

Data: 29 de agosto de 2019 3 

Horário: 09:14 horas 4 

Local: Museu da Memória de Rondoniense Palácio Presidente Vargas 5 

Às nove horas e quatorze do dia vinte nove de julho de dois mil e 6 

dezenoves, o presidente do CONEDEL, Senhor Presidente Jobson 7 

Bandeira dos Santos deu início e suspendeu por 15 minutos logo após ás 8 

09:29 horas leu na integra o edital e a ordem do dia: criação de novas 9 

ligas de federação da mesma modalidade conforme solicita na sessão 10 

ordinária 006/2019. Dois, projeto de resolução que estabelecerá um prazo 11 

para certificado de registro e entidades esportivas. Três, informações 12 

sobre a posse dos auditores do Tribunal de Justiça Desportiva. Quatro, 13 

devolução dos processos que estão em posse dos conselheiros. 14 

Acrescentou a quinta sendo a mudança da data do dia da reunião 15 

ordinárias para alterar para todas últimas sexta-feira do mês. O 16 

conselheiro Ilmar Esteves falou sobre a quinta pauta e indica que o Sr. 17 

Presidente delegue a algum conselheiro que relate afim de fazer uma 18 

proposta de alteração de regimento, referente a dia das sessões, e 19 

apresente na próxima sessão a resolução. O Sr. Presidente indica o 20 

Conselheiro Ilmar Esteves, que no uso da palavra solicita que o presidente 21 

delegue a outro conselheiro então o presidente indica o professor 22 

Bernadinho com a justificativa que ele já atuou no regimento e já possui 23 

conhecimento para tal função. O Conselheiro Bernadinho informa que 24 

no início as reuniões desta Conedel, eram feitas na última sexta-feira de 25 

todo o mês, alegando assim que não haveria necessidade de uma 26 

alteração no regimento. O Conselheiro Célio lembra que as reuniões 27 

aconteciam as sextas-feiras antes de haver o regimento. Entram em um 28 

consenso de fazer em todas as últimas sexta-feira do mês e que fará a 29 

proposta no regimente e apresentará na próxima sessão. Primeira pauta: 30 

Foi discutido sobre não haver mais de uma federação na mesma base 31 

seguindo da mesma maneira que ocorre no sindicato com a justificativa 32 

que o comitê olímpico não aceita a inclusão de duas confederações do 33 

mesmo seguimento. Propõem assim filiar as ligas com as federações. Põe 34 

sobre o tema por qual diretriz vai seguir pela inclusão e organização em 35 

relação as federações e ligas. Em relação aos conflitos informa que é 36 

necessário que haja um controle sobre as validações das federações 37 

informando como motivo que muitas federações/associações são 38 

criadas sem a real necessidade das mesmas e geralmente são criadas 39 

por antigos membros e as vezes por falta de diálogo e conhecimento 40 

internamente criam novas entidades. Por fim o Presidente deliberou aos 41 
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conselheiros Ilmar e Orlando que iniciem estudos sobre o assunto, com o 42 

intuito de que na próxima reunião entrem em um consenso, verificando 43 

como é feito pelo sistema nacional para formular e regulamentar as 44 

federações e ligas, para que possa ser analisado quais ligas e 45 

confederações possuem condições para ir em competições assim 46 

criando um ranking de preferência havendo um parâmetro que justifique 47 

os motivos de tais atletas serem selecionados ou não. O objetivo é 48 

organizar e legalizar as confederações. Considerada cumprida a 49 

primeira pauta. Iniciou a segunda pauta: Relacionado ao projeto de 50 

resolução o conselheiro Ilmar Esteves levou apenas a proposta para que 51 

seja feito o projeto, pois na norma de utilização do estádio cita que para 52 

sua utilização é necessário que seja uma pessoa física e que seja 53 

reconhecida através do certificado do CRED, O conselheiro Ilmar Esteves 54 

sugeriu que se tenha uma resolução que dê as entidades de pratica e 55 

administração de desporto de futebol um prazo para que eles façam o 56 

cadastro no CONEDEL, afim de que haja uma adequação por parte das 57 

instituições assim como foi feito no ginásio Claudio Coutinho. Em à parte, 58 

o Conselheiro Vanderlei refutou essa necessidade e que poderia ser essa 59 

sugestão apenas para as entidades desportivas filantrópica ou de parte 60 

governamental não haver a necessidade de CRED. Em discussão os 61 

demais Conselheiros acompanharam o posicionamento do Conselheiro 62 

Vanderlei e não viram necessidade de adequar dispositivo para adequar 63 

a Norma de Gestão dos estádios. Terceira Pauta: É comentado que de 64 

acordo com a publicação do decreto 23.999 do dia 23 de junho de 2019 65 

a nomeação dos auditores do Tribunal de Justiça Desportiva sendo 66 

necessária a posse dos mesmos. Foi mandado um documento para a 67 

governadoria para agendar o evento de posse do TJD, e até a presente 68 

não houve o retorno. A necessidade é urgente pois serão utilizados no 69 

JOER. Foi decidido chamar os mais próximos de imediato para posse, 70 

sendo solicitado os 4 da capital com urgência. O conselheiro Ilmar retifica 71 

a necessidade e urgência desta posse e logo solicita ao presidente que 72 

a posse ocorra antes de sexta-feira. O presidente deixou claro não possuir 73 

orçamento para deslocamento e hospedagem para os membros do TJD 74 

que residem em outro município. Quarta Pauta: Devolução dos 75 

processos, O conselheiro Orlando Pereira apresentou o processo n.º 76 

009/2019, do qual leu o parecer favorável a concessão do Certificado de 77 

Registro de Entidade Desportiva a Associação de Artes Marciais de 78 

Rondônia. O conselheiro Bernardino apresentou o processo n.º 011/2019, 79 

do qual leu o parecer favorável a renovação de concessão do 80 

Certificado de Registro de Entidade Desportiva a Associação de Artes 81 

Marciais de Rondônia. O presidente apresentou o processo n.º 013/2019 82 

do qual solicita a renovação do CRED para Federação de Muay Thai 83 

Rondoniense, do qual o conselheiro Orlando Pereira se prontificou em 84 

analisar o referido processo. O presidente apresentou o processo n.º 85 

014/2019 do qual solicita a renovação do CRED para Federação 86 

Rondoniense de Ginástica, do qual o conselheiro Bernardino se 87 



prontificou em analisar o referido processo. O conselheiro Wala Denoci 88 

informou que consta em suas mãos um processo e que falta algumas 89 

regularizações e entre a semana será entregue. Retomada da quinta 90 

pauta: o Conselheiro Bernadino informa que na sexta-feira, quando 91 

ocorria as reuniões ficavam vazias por conta de ser próximo ao final de 92 

semana quando ocorre as viagens de competições e por isso foi 93 

transmutado para a segunda-feira pois havia um esvaziamento das 94 

reuniões. O conselheiro Vanderlei Ferreira informou que na verdade 95 

ocorria tal esvaziamento pois todo o secretariado da época era do 96 

interior o que provocava um grande debanda, pois na sexta todos 97 

desciam inclusive o presidente da época. Foram dadas algumas 98 

alternativas. Foi ratificado também que na época era permitido que os 99 

funcionários viajassem nos finais de semana o que hoje é proibido. Foi 100 

informado que alguns conselheiros e membros estão faltando com uma 101 

certa frequência o que está ocasionando um certo transtornou a esta 102 

Conedel. Foi pedida pauta extra pelo conselheiro Ilmar Esteves: 103 

Primeiramente, foi informado que o conselheiro Miguel Silva, por motivo 104 

de doença, está se afastando do conselho.  Foi proposto que a casa 105 

fizesse uma homenagem, ainda em vida, ao Miguel Silva. Sendo 106 

executado, como sugestão, no mesmo dia de posse dos auditores, 107 

aceito pelo presidente. Segundo, com relação a SEDUC, que de acordo 108 

com o conselheiro Ilmar Esteves considera um descaso tanto a esta casa 109 

quanto ao TJD, informando que a Gefece através do conselheiro Ítalo se 110 

põem acima do bem e do mal não trabalhando juntamente com o 111 

conselho ou com o TJD, tornando assim necessário uma conversa com a 112 

SEDUC sobre este caso, como uma das faltas de diálogo é citado que 113 

não é possível que a SEDUC, implante modalidades no JOER sem o aviso 114 

ao conselho, sem a opinião alguma do Conedel que não sabia da tal 115 

inclusão, a comunicação foi efetuada como denúncia. O conselheiro 116 

Ilmar é avisado que o JOER seja vinculado a SEJUCEL pois JIR e a SEDUC 117 

são considerados esporte de alto rendimento. O presidente informa que 118 

as providencias cabíveis será tomada em relação a SEDUC. O 119 

conselheiro Bernadino pediu que seja feita uma homenagem aos 120 

familiares do Silvinho que era Presidente da Federação de Futebol se 121 

Salão no dia da posse do TJD. O conselheiro Vanderlei Ferreira propôs um 122 

certificado de agradecimento ao DETRAN que estão ajudando no 123 

transporte das equipes aos torneios e jogos para diversas cidades. 124 

Comunicou ainda que a Federação Aquática do Estado de Rondônia 125 

até a presenta data não apresentou as documentações necessárias 126 

para a contratação e devido a falta de documentação para o JIR a 127 

Natação será retirada dos jogos. O presidente então colocou em 128 

votação se suspende de imediato ou apresenta novos prazos para que 129 

a entidade apresente os documentos, o conselheiro Vanderlei informou 130 

que este prazo já foi dado que a Coordenadoria de Esporte e Lazer já 131 

oficializou três este pedido e que nem se quer a entidade apresentou 132 

resposta ou justificativa. O presidente então colocou em votação e por 133 



unanimidade ficou decidido a suspensão da modalidade de Natação 134 

no XIII Jogos Intermunicipais de Rondônia. O presidente considerou 135 

cumprida a pauta desta sessão deu-se por encerrada às dez horas e 136 

quarenta e dois minutos, e que fica aqui registrada e assinada por mim, 137 

Emily Grasiely da Silva Lopes, na qualidade de secretária e pelos 138 

presentes, conforme lista de frequência em anexo. 139 
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