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Às nove horas e quarenta e um minutos do dia vinte e sete de março de dois mil e 8 

dezoito o presidente do CONEDEL, Senhor Rodnei Antonio Paes deu as boas vindas 9 

a todos os Conselheiros e aos presentes, o mesmo leu na integra o referido edital. 10 

Após a leitura do edital, iniciou-se a ordem do dia e com a palavra o Conselheiro 11 

Expedito Jr. que deu inicio a apresentação do relatório da Seduc 2017 no que diz 12 

respeito aos projetos e eventos relacionados a Educação Fisica e Esporte Escolar. 13 

Durante a exposição o Sr. Presidente perguntou ao Conselheiro Expedito Jr. Sobre os 14 

critérios para a escolha da sede para os JOER e em resposta o ilustre Conselheiro 15 

disse que tratava-se de uma ação politica e que geralmente o próprio secretário de 16 

estado determina onde será o evento. Após o tempo de trinta minutos o Conselheiro 17 

Expedito Jr. encerrou sua exposição perguntando se poderia apresentar o 18 

planejamento para deste ano e por proposta do Conselheiro Celio Borges, ficou 19 

para ser primeiro apresentado para a Comissão de Desporto Educacional, com data 20 

a ser agendada. Depois de algumas perguntas feitas pelos demais Conselheiros a 21 

respeito do relatório apresentado, todos se deram por satisfeitos e o conselheiro 22 

Expedito Jr agradeceu e encerrou seu trabalho. Em seguida foi apresentado sobre 23 

o Programa Bolsa-Atleta que por determinação das Portarias 020 e 026 da SEJUCEL 24 

que exclui atletas bolsistas do Programa, foi determinada pelo Sr. Presidente que a 25 

Comissão de Desporto de Rendimento se encarrega-se dessa tarefa em avaliar os 26 

nomes dos atletas que participaram do programa de seleção em substituição aos 27 

excluidos. A Comissão de Desporto de Rendimento, sob presidência do Conselheiro 28 

João Bernardino Neto, solicitou que que esta pauta ficasse para o final da sessão 29 

para que a referida Comissão pudesse avaliar as pastas com mais tranquilidade. 30 

Seguindo o Edital, devido a ausência da Federação de Muaythai o sr. Presidente 31 

solicitou que convocesse novamente o presidente da entidade para receber o 32 

certificado do CRED. Seguindo o Presidente do CONEDEL falou sobre as vagas 33 

existentes no Conselho e determinou que fosse expedido oficio as entidades 34 

representativas no CONEDEL afim de tomarem providencias a respeito da indicação 35 

de seus representantes - CREF e Federaçoes Esportivas. Seguindo foi feita a 36 

reformulação das Comissões internas do CONEDEL, ficando desta forma: Comissão 37 



 

 

de Desporto de Educacional: Celio Borges (Presidente), Italo Reis, Paulo Siqueira, 38 

Felipe Maia e o representante do CREF. Comissão de Desporto de Rendimento: José 39 

Carlos (Presidente), João Bernardino Neto, Wala Denoci, Seloi Totti e Expedito Jr. 40 

Comissão de Desporto de Participação: Ivonete Gomes (Presidente), Wilson 41 

Guilherme, Welinton Nunes, José Natal e Heleone Machado. Comissão de 42 

Legislação e Normas: Orlando Jr (Presidente), Ilmar Esteves, Miguel Silva, Cristiano 43 

Santos e João Bernardino Neto. Encerrados a Ordem do Dia, a Comissão de 44 

Desporto de Rendimento em cumprimento as Portarias 020 e 026 da SEJUCEL passou 45 

a analizar as informações sobre a substituição dos atletas para o Programa Bolsa 46 

Atleta. Vista todas as pastas foram deferidos os seguintes nomes: Camila Rodrigues 47 

Ricci, da modalidade de Ginástica Ritmica; Gustavo Maxwell Araujo da Silva, da 48 

modalidade de Tênis de Mês; e Igor da Cunha Ferreira, da modalidade de Voleibol. 49 

Nada mais havendo a discutir, o presidente considerou cumprida a pauta desta 50 

sessão deu-se por encerrada e que fica aqui registrada e assinada por mim, Ilmar 51 

Esteves de Souza, na qualidade de secretário e pelos presentes, conforme lista de 52 

frequência em anexo. 53 


