
Senhoras e Senhores Conselheiros; 

Sejam as primeiras palavras, agradecimento ao nosso Deus soberano e de infinita 

misericórdia, pelo grande privilégio de estar nesta manhã solene assumindo mais um 

grande desafio da minha vida que é o de Presidente do Conselho Estadual de Desportos 

do Estado de Rondônia. Antes de ser um grande desafio profissional é antes de tudo 

uma missão que nos é confiada.  

Meus olhos brilham de entusiasmo, meu peito palpita e minha voz se embarga quando 

penso no peso da responsabilidade que paira sobre os meus ombros.  Entretanto, o Deus 

que chama é o mesmo que capacita afinal desenvolver um papel de liderança, no 

contexto de uma visão ampla, de concepção e percepção, pressupõe o “ser” antes do 

fazer. Como diz a palavra de Deus “Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem 

à inteligência e o entendimento”. 

Há décadas inúmeros abnegados pelo esporte, estavam sempre de sentinelas em defesa 

da organização do desporto desde o então Território Federal de Rondônia, hoje Estado 

de Rondônia, buscando com suas altivez e sabedoria, a implantação do sistema 

desportivo capaz de proporcionar o desenvolvimento do esporte, com mais eficiência 

aos interesses de nosso povo. 

A nossa representação nesse Conselho está relacionada com a grandes personalidades 

de nossa história, como exemplo, o Dr. Cezar Augusto de Carvalho Queiroz, que por 

incansável luta pelo esporte, em seu nome, homenageio tantos outros. 

Para isso, precisa este Conselho, como órgão deliberativo, consultivo e fiscalizador que 

é verificar que os governos, na esfera municipal e estadual, cumpram aquilo que 

determina a constituição, no investimento no desporto e no lazer. 

Necessitamos também nessa Casa, colocarmos como intermediário ou como mediador 

no impasse criado nesse Estado entre o Poder Público e aqueles que fazem o esporte, 

para que a sociedade rondoniense tenha a tranquilidade que o esporte e o lazer estarão 

sendo tratado com respeito e com a certeza de que seus filhos possam usufruir de forma 

saudável e organizada, capaz de proporcionar a sua inclusão não só no cenário 

desportivo, como também, dentro do campo social, conforme versa nossa constituição. 

Composto por entidades qualificadas irá contribuir para repensar o esporte e o lazer e 

elaborar uma política legitimamente rondoniense, inédita, com a valorização 

profissional e infraestrutura capaz de atender os avanços tecnológicos, desenvolvendo 

para nossos jovens cidadãos a esperança de um futuro melhor. 

O esporte ganhou sua importância constitucional. Em nossa Constituição temos no 

capítulo II – Da Ordem Social, Seção IV, versa sobre os anseios da nossa população: 

Trata dos princípios da Constituição Brasileira, dos incentivos e dos estímulos, trata dos 

deficientes físicos e dos idosos, trata das obrigações do Estado e dos municípios, cita a 

pesquisa cientifica, o intercambio e a capacidade profissional e valoriza a promoção 

social. 

Tudo isso para o desporto. O esporte é a ferramenta de inserção social mais eficaz, pois 

o resultado é imediato e as transformações são surpreendentes. 



É com este espírito que estamos aqui. Todos nós temos preceitos e conceitos sobre o 

esporte, somos sabedores de que a real situação não é a que gostaríamos que estivesse 

mais os investimentos feitos estão dentro de nossas possibilidades. Depois de 25 anos, a 

SECEL retomou os Jogos Intermunicipais de Rondônia, um evento de alto nível, 

destinado ao desporto de rendimento. Os resultados já são reais, 38 municípios e quase 

dois mil pessoas participaram diretamente dos jogos realizados este ano na cidade de 

Vilhena. 

Estamos sujeitos a críticas e mais críticas, sempre no calor da divina paixão sobre o 

esporte, porém sem um fórum qualificado para expor nossos pareceres tudo fica em vão. 

As discussões precisam ser debatidas aqui nesta Casa, constituída pela Lei 

Complementar nº 775 e deverão ter começo, meio e fim. Não ficaremos apenas nas 

discussões. Teremos que chegar às conclusões, ter atitude, identificar e desatar todo nó e 

todos os equívocos para que possamos contribuir para o desenvolvimento do desporto 

rondoniense. 

O respeito deverá ser mutuo e a ética deverá ser permanente entre ambos. O 

cumprimento do dever deverá ser digno das entidades por nós representadas. Não 

teremos diferenças, seremos todos iguais, num fórum plenamente democrático e 

alicerçado no mais nobre dos valores morais. 

O Lema Olímpico Citius, Altius, Fortius (O mais rápido, o mais alto, o mais forte) foi 

proposto pelo Barão Pierre de Coubertin deverá ser sempre a tônica do esporte 

rondoniense, com a firme compreensão bíblica de que “quem não vive para servir não 

serve para o exercício da liderança”. 

Sei que este é também o sentimento e a determinação de todos os servidores dá 

Gerencia de Esporte da SECEL, os quais serão nossos principais colaboradores nessa 

caminhada. 

Por meio de um trabalho sinérgico, que traduzimos no âmbito da nossa visão, estaremos 

dispostos a implementar as mudanças necessárias para o esporte, a partir das diretrizes e 

normas emanadas neste Conselho. 

O diálogo contínuo e permanente com todos os senhores representantes dos órgãos 

públicos e entidades privadas aqui presentes, certamente serão os ingredientes 

fundamentais para a consecução dos objetivos delineados. 

Encerro deixando a todos os senhores deste egrégio Conselho o celebre dito pelo poeta e 

escritor Augusto Branco:   

Heróis vencem quando menos se espera, superam seus próprios limites, e quando 

recebem os louros dividem suas vitórias com uma nação inteira. 

OBRIGADO. 

 

Eluane Martins Silva - Superintendente 

 


