
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA N °010/2019 1 

Edital de Convocação nº 010/2019 2 

Data: 4 de novembro de 2019 3 

Horário: 09:00 horas 4 

Local: Museu da Memória Rondoniense Palácio Presidente Getúlio 5 

Vargas 6 

Às nove horas do dia quatro de novembro de dois mil e dezenoves, o 7 

presidente do CONEDEL, Senhor Presidente Jobson Bandeira dos Santos 8 

deu início ao ler o edital nº 010/2019 com a seguinte Ordem do Dia: 9 

Relatório do JIR 2019 e Relatório do JOER/2019. Em questão de ordem, o 10 

conselheiro Ilmar Souza apresentou aos demais conselheiros os novos 11 

membros, indicados pelas entidades que possuem cadeiras no Conedel: 12 

Amanda Gabriela – SEAS (titular), Denise Chaves – SEPOG (Suplente), Igor 13 

Habib – Governadoria (Titular), Edney Ocampo – Governadoria 14 

(Suplente) e Luiz Gonzaga – IES (Titular); comunicou ainda que já está 15 

sendo providenciado a minuta do decreto de nomeação da nova turma 16 

e termos de posse de todos e encerrou dizendo que a sessão do dia 25 17 

de novembro será sessão solene para a posse dos conselheiros. Após 18 

Conselheiro Vanderlei Ferreira, Coordenador de Esporte e Lazer da 19 

SEJUCEL, iniciou apresentação do relatório dos Jogos Intermunicipais de 20 

Rondônia 2019 que mostrou os valores financeiros com o evento ocorridos 21 

em todas as fases regionais e na final, com arbitragem, hospedagem e 22 

alimentação e transporte além das despesas com ações administrativas 23 

como impressões e diárias. Apresentou ainda algumas sugestões para os 24 

jogos a partir de 2020 com vista a implementação do evento e 25 

diminuição dos gastos sem prejuízo da qualidade técnicas já tida nos 26 

jogos. As propostas foram as seguintes: (1) retirada das disputas dos 5º, 6º, 27 

7º e 8º lugares; (2) retirada das coordenações de modalidades atribuídas 28 

as federações esportivas; (3) adoção do código de barras ou QR CODE 29 

no controle geral do evento; (5) adoção do seguro de vida e médico 30 

para todos envolvidos no evento e em todas as suas fases; (6) inclusão 31 

da modalidade de Jiu-jitsu como modalidade de demonstração. O 32 

senhor presidente determinou que a medida similar ao Conselho 33 

catarinense a medida de se adotar também o Seguro de Vida e Médica 34 

para todos e em as fases dos JIR e do JOER. Após sua manifestação abriu 35 

a palavra aos demais conselheiros. Com a palavra o Conselheiro Hugo 36 

Estrozi abriu discussão sobre os pontos negativos e positivos dos jogos pois 37 

segundo ele muitos fatores foram importantes durante o evento dentre 38 

eles os problemas ocorridos na hospedagem. Segundo ele, muitas 39 

pessoas foram “amontoados” nos apartamentos em beliches, quando no 40 
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edital dizia que esse método de hospedagem em beliches não era 41 

permitido. A outra questão foi a forma em que foi exigida o uso dos 42 

crachás, passando a responsabilidade pela confecção por parte do 43 

próprio município o que comprovadamente ocorreu de pessoas 44 

participarem do evento sem apresentação de nenhum documento 45 

oficial (como por exemplo a Carteira de Identidade) para competir ou 46 

participar dos jogos. Falou também da desorganização do uso do recurso 47 

de comunicação por meios de aplicativo entre os chefes de delegação 48 

que na sua opinião foi uma “esculhambação”. Quanto a proposta do 49 

Conselheiro Vanderlei em retirar a disputa dos 5º, 6º, 7º e 8º lugares disse 50 

que se trata de um pedido dos próprios município diante das despesas 51 

que ocorrem com transportes impossibilitando de mandar de volta os 52 

atletas ou equipes desclassificadas, causando um grande problema. 53 

Com a palavra a Conselheira Seloi Totti falou sobre os problemas 54 

ocorridos na hospedagem e manifestou sua preocupação quando a 55 

retirada dos 5º, 6º, 7º e 8º lugares pois isso vai causar um grande problema 56 

aos municípios. O Conselheiro Welinton Nunes falou que em Cacoal, 57 

simultaneamente, ocorreram outros grandes eventos e que ainda no 58 

primeiro semestre foi oficializado que haveria esses eventos, portanto, os 59 

problemas ditos já eram sabidos que poderiam ocorrer. O Conselheiro 60 

Orlando Junior lamentou sobre o grande número de wo que ocorrem na 61 

disputa dos 5º, 6º, 7º e 8º lugares e que acha a medida de sua retirada 62 

interessante. Não mais havendo manifestação sobre o relatório 63 

apresentado o senhor presidente passou a palavra para o Conselheiro 64 

Ítalo Aguiar falar sobre o relatório do JOER 2019. Com a palavra o 65 

Conselheiro Ítalo Aguiar falou sobre a organização do evento em todas 66 

as suas fases, abordando sobre hospedagens, alimentação e transporte. 67 

Lembrou ainda que não iria falar sobre as questões financeiras pois o 68 

evento ainda se encontra em execução. Falou sobre a parceria existente 69 

entre a SEDUC com a SECOM, SESAU e SESDEC com vista a execução de 70 

tarefas muito importantes nos jogos e dos métodos adotados para 71 

sediação dos jogos e que lamenta que apenas os municípios de Porto 72 

Velho e Itapuã do Oeste não assinaram o Termo de Adesão aos jogos. 73 

Após sua apresentação foi aberta a palavra aos demais conselheiros. 74 

Com a palavra o presidente determinou que esta Casa envie documento 75 

para os prefeitos de Porto Velho e de Itapuã do Oeste solicitando a 76 

participação dos mesmo por entender ser inadmissível que os jogos se 77 

realize na capital por exemplo, sem a participação direta da prefeitura. 78 

O conselheiro Hugo Estrozi parabenizou o conselheiro Ítalo e Expedito, 79 

membros da GEFACEE/SEDUC pela condução dos jogos O conselheiro 80 

Ítalo Aguiar parabenizou a decisão do senhor presidente em adotar o 81 

Seguro de Vida e Medico para o JIR e JOER e o envio do documento 82 

para as prefeituras de Porto Velho e Itapuã. O conselheiro Orlando Junior 83 

pediu a palavra para informar a Casa que o Conselheiro Erasmo Biasuz 84 

por ter sido punido pelo TJD nos JIR está impedido de participar do corpo 85 

desta Casa conforme determina a Lei Complementar 775 e pediu que 86 



seja providenciado o cumprimento desta Lei. O conselheiro Hugo Estrozi 87 

disse que o conselheiro Erasmo Biasuz está sendo afastado por ter sido 88 

punido pelo TJD devido ao fato de como coordenador de modalidade 89 

estar usando ponto eletrônico com os árbitros durante os jogos e não por 90 

ofensa, calúnia etc. O presidente considerou cumprida a pauta desta 91 

sessão deu-se por encerrada às onze horas e 35 minutos, e lembrou a 92 

todos a estarem presentes à sessão extraordinária hoje as 15 horas na sala 93 

se sessões. Nada mais havendo que fica aqui registrada e assinada por 94 

mim, ______________Ilmar Esteves de Souza, na qualidade de secretário 95 

ad-hoc e pelos presentes, conforme lista de frequência em anexo. 96 
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