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5 Às nove horas e doze do dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte e um o 
6 secretário leu na íntegra o edital de convocação para a 2ª Sessão ordinária. Depois 
7 de lido o edital o presidente em exercício do CONEDEL, Senhor Luis Gonzaga de Oliveira 
8 Gonçalves deu bom dia aos conselheiros e mencionou o fato de estar substituindo o presidente
9  Jobson Bandeira nessa reunião dando sequência aos trabalhos que já vem sendo realizados 
10 pelo mesmo. Em seguida relembra assuntos da ultima reunião enfatizando a pauta sobre o 
11 CRED, expondo que sobre esse assunto não havia tido nenhuma decisão pelo conselho. Dito 
12 isso o presidente pede para que os conselheiros Igor e Edilson falassem a respeito da reunião 
13 das federações que aconteceu para tratar desse mesmo assunto. Com a palavra conselheiro 
14 Edilson informa que na reunião com as federações foi esclarecido a todos a respeito do Art. 
15 18-A da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, salientando a importância do cumprimento não
16 só desse Artigo como de toda a lei em seguida ainda com a palavra o conselheiro Edilson 
17 sugere que seja especificado para as federações o que está sendo exigido na lei para que isso
18 seja determinado para as mesmas, através de uma exigência. Com a palavra o presidente 
19 informa que vai dar prosseguimento na reunião e que vai abrir posteriormente para que cada 
20 conselheiro faça um breve comentário a respeito do assunto para que se chegue a uma 
21 conclusão afim de subsidiar a secretária e o conselho na tomada de decisão, passando então 
22 para próxima pauta , o ofício da federação de capoeira solicitando a entrada no JOER.
23 O presidente então informa que esse documento deveria ir para a comissão de desporto para
24  que seja emitido um parecer para o conselho. Com a palavra  secretário informa a substituição
25 do Conselheiro presidente da federação de ciclismo mencionando a necessidade de nova 
26 nomeação, durante a sessão em ato do presidente fica nomeado Edilson de Oliveira França
27 como membro da comissão de assuntos educacionais. Feito isso o Presidente menciona outro
28 assunto que deveria entrar em pauta, o processo da federação de ginástica também sobre Art 
29 18-A argumentando sobre a necessidade de um checklist afim de facilitar e auxiliar as 
30 federações nas adequações. Posteriormente o presidente  cita a questão da 
31 solicitação da prorrogação de mandato dos conselheiros até final de 2022 por conta da 
32 limitação de atuação do conselho por conta da pandemia, pensando também em auxiliar 
33 as federações e órgãos de Esporte na prática pós pandemia informando que o requerimento
34  já está pronto , oficializando a entrada, então com a palavra o secretário faz a 
35 leitura do requerimento. Com a Palavra o presidente abre para comentários dos Conselheiros 
36 determinando tempo de 5 minutos por conselheiro. Com a palavra conselheiro Igor explana 
37 sobre a mudança do estatuto das federações retomando a questão do checklist da lei para as 
38 federações sugerindo que os conselheiros que estão mais inteirados do assunto estarem 
39 avaliando, mencionando também o fato de as federações estarem sem receber recursos 
40 expondo também os gastos de cada federação para as devidas atualizações citando um 
41 documento enviado ao CONEDEL e a  SEJUCEL solicitando um fundo para auxiliar as 

http://conedel.ro.gov.br/Uploads/Arquivos/PDF/Edital%202021/EDITAL%20DE%20CONVOCA%C3%87%C3%83O.pdf


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

CONSELHO ESTADUAL DE DESPORTO E
LAZER

42 federações. Seguidamente Conselheiro J.Lima sugere que seja analisada a possibilidade de 
43 subsidio nesse período de pandemia por parte do Governo e da SEJUCEL para as federações,
44 onde fosse estipulado um valor, com prestação de contas, levando em consideração as 
45 dificuldades de recurso das federações. Com a palavra o presidente informa ao conselheiro a 
46 já existência desse documento que já se encontra em análise na SEJUCEL. 
47 Dito isto o Presidente da às boas vindas ao novo membro do conselho Artur que passa a 
48 substituir a Suplente da SEPOG. O Presidente então passa a palavra ao conselheiro Artur se 
49 apresente ao conselho, com a palavra o conselheiro cumprimenta á todos e agradece às Boas 
50 Vindas. Posteriormente Secretário Ilmar na condição de acessória técnica explana sobre o 
51 projeto de lei que está correndo no congresso nacional que trata da mudança da 
52 personalidade jurídica dos clubes, alteração na lei do marco regulatório na Lei Nº 13.019 e a 
53 política nacional de desporto, então informa que será disponibilizado para os conselheiros 
54 documentos para conhecimento e acompanhamento. Com a palavra o presidente informa 
55 sobre o link que o mesmo disponibilizou aos conselheiros do lançamento do guia Brasileiro de 
56 atividade física em seguida em reposta ao questionamento do conselheiro Hugo a respeito da 
57 data da próxima reunião Presidente informa que segue o calendário de reuniões ordinárias.
58 o presidente encerra a reunião.


