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ATA DA 11ª SESSÂO ORDINÁRIA 1 

Edital de Convocação nº 011/2016/CONEDE 2 

Data: 28 de novembro de 2016 3 

Horário: 9 horas 4 

Local: Plenário do Conselho Estadual de Educação e Desporto 5 

Às nove horas e trinta e dois minutos do dia vinte e oito de novembro de dois mil e 6 
dezesseis, nesta cidade de Porto Velho, capital do estado de Rondônia, o Conselho 7 
Estadual de Desporto e Lazer- CONEDEL reuniu-se ordinariamente convocado 8 
através do edital n.º 011/2016, para deliberar sobre a entrega do CRED a 9 
Associação Jiparanaense de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira Abadá e 10 
Associação Pestalozzi de Porto Velho. Caderno de encargo para sediar o JIR. 11 
Prêmio Esporte Rondônia. Entrega dos processos que estão com os conselheiros. 12 
Ao término da leitura do edital o presidente perguntou aos demais conselheiros se 13 
havia alguma sugestão para a inclusão nesta pauta. O conselheiro Célio pediu a 14 
inclusão sobre a proposta do plano de ação e o Plano Plurianual. O conselheiro 15 
Francisco Marto pediu que lesse a ata anterior e apresentou uma apostila completa 16 
de fiscalização de contrato e logo já entrou a mesma ao presidente para auxiliar em 17 
possível consultas deste conselho. Após a leitura da ata anterior foi decidido que 18 
após fazer a ata deve-se enviar a todos os conselheiros antes de próxima sessão. 19 
É foi dito que este plano de ação já foi iniciado e está com o conselheiro Italo, 20 
pediram então para averiguar a possibilidade de agendar com a Sepog sobre o 21 
orçamento para o fundo do desporto-Funder, pois se tiver orçamento destinado a 22 
este fundo será mais fácil para se organizar financeiramente, e obviamente não 23 
poderá ocorrer remanejamento. Agradeceu a presença dos representantes das 24 
federações e da Juscimara que no ato estava representando a federação de 25 
ginástica rítmica. O presidente deu a palavra a representante da federação de 26 
ginastica rítmica, a mesma argumentou que protocolou o ofício n.º 031/FRG/2016 27 
no dia 10/10/2016, do qual pede cópias das atas do processo n.º 001, n.º 002 e n.º 28 
003 ambos do Tribunal de Justiça Desportiva-TJD/RO, e informou que até a 29 
presente data não teve resposta destes processos e pede junto a este conselho 30 
providencia quanto a agilidade desta resposta, pois esta solicitação a mesma já 31 
havia feito aos organizados da fase metropolitana e que os mesmos afirmaram em 32 
resposta dada a ela, em que não e de competência deles informar ou disponibilizar 33 
documento e que todo o documento que foi enviado a eles foi feita as devidas 34 
publicações. Estava presente em nossa sessão o suplente Expedito que também foi 35 
um dos organizadores da fase metropolitana, afirmou que não chegou documento 36 
para publicação e ainda citou sua preocupação com a valorização dos membros do 37 
tribunal. Na fase final na cidade de Vilhena não foram todos membros e que havia 38 
pessoa compondo este TJD/RO que não tinha experiência e que não estava atuando 39 
como deveria. O presidente pediu que a Seduc presente nesta sessão pelo 40 
conselheiro suplente Expedito fizesse um ofício informando o que havia acontecido 41 
em respeito ao TJD/RO nestas fases. E que assim que chegar este ofício 42 
encaminhará ao presidente do TJD/RO para se pronunciar. Juscimara disse que 43 
entende, mas que estes processos prejudicou e muito o trabalho da federação e que 44 
se soubesse do parecer destes processos antes, poderia mudar o ranking da 45 
federação. Juscimara citou ainda que protocolou oficio na Sejucel sobre a 46 
passagens aéreas que foram disponibilizada para uma associação e que consta no 47 
processo que a passagens foi solicitada pela federação e que isso não aconteceu. 48 
O conselheiro Jackson representante das federações afirmou que o pré-requisito 49 
mínimo é o pedido da federação. A Juscimara disse estar ciente disso e que consta 50 



 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 
CONSELHO ESTADUAL DE DESPORTO E LAZER 

 

 
neste mesmo processo a afirmação do coordenador de esporte afirmando que esta 51 
solicitação deve ser feita pela federação, e que após este despacho os próximos 52 
passos do processo seguiu como se a federação que tivesse pedido, mas como já 53 
afirmado acima isso não é verdade. Mas o ordenador de despesas autorizou esta 54 
aquisição. O conselheiro Edvaldo que é coordenador de esporte desta Sejucel 55 
afirmou que recebeu este ofício e que estará providenciando a resposta. Juscimara 56 
ainda citou que esta associação usou espaço público e que cobrou a entrada. O 57 
conselheiro Marto afirmou que este assunto é administrativo da Sejucel e não é de 58 
competência deste conselho tomar qualquer decisão, até porque não houve 59 
nenhuma denúncia protocolada neste conselho.  O conselheiro Jackson e Expedito 60 
votaram na integra com o conselheiro Marto. O presidente pediu a Juscimara que 61 
se achar necessário deverá oficializar o pedido por escrito e protocolar junto ao 62 
Conedel. O conselheiro Edvaldo apresentou o caderno de encargo do JIR do qual 63 
consta além das funções de cada um, como também alguns critérios para sediar ao 64 
JIR, um dos critérios e um vídeo institucional de 20 a 30 minutos do qual 65 
demonstrará que o seu município poderá sediar o JIR e pediu a secretária deste 66 
conselho que disponibilize este caderno a todos os conselheiros, para que tenha 67 
conhecimento e ajudar a comissão técnica do JIR em sua organização, citou ainda 68 
que se os conselheiros tiverem alguma sugestão deverá encaminhar a mesma, ao 69 
mesmo e-mail que recebe o caderno. O conselheiro Célio perguntou se esta mesmo 70 
confirmado a data de 16/01/2017, para o município se candidatar para sediar o JIR. 71 
O presidente afirmou que sim, e que o crescimento do JIR ajudou e muito para 72 
aumentar o número de município que querem sediar o JIR, afirmou ainda que esta 73 
conselho irá ajudar na votação sem ser político, mas que seja técnico. O conselheiro 74 
Jackson afirmar que isso mostra a credibilidade da Sejucel com todos os municípios 75 
e entidades. O presidente afirmou eu quando pensaram em colocar a modalidade 76 
de Futebol de Campo seria para atender municípios menores, mas devido não terem 77 
atletas suficientes e comprometidos com o esporte, sugeriu juntamente com o 78 
conselheiro Edvaldo que é coordenador do esporte sugeriu a faixa etária de sub 20, 79 
pois acreditam que os atletas seriam mais comprometido com sua delegação. O 80 
conselheiro Célio aprova e ainda cita que os jogos universitários irá ajudar é muito 81 
o JIR, é que irá destacar vários atletas de alto rendimento de Rondônia. O presidente 82 
citou que a modalidade de natação que já há vários anos se apresenta com poucos 83 
atletas. Citou ainda sobre as modalidade de ciclismo e atletismo por exemplo devem 84 
fazer mais competições no interior do nosso estado fortalecendo o esporte. É claro 85 
que todas as federações que compõem o JIR devem pensar nesta possibilidade. O 86 
conselheiro Bernardinho parabenizou pela iniciativa do coordenador e do Presidente 87 
deste conselho, tanto no que diz respeito a nova sugestão para a modalidade de 88 
futebol quanto as competições do JIR. E que este caderno deve ser disponibilizado 89 
aos novos gestores municipais. O conselheiro Marto sugeriu que a apresentação 90 
deste vídeo seja feito no auditório da casa civil. O conselheiro Orlando argumentou 91 
que no dia da apresentação seja falado sobre a possibilidade de destinar encargos 92 
fiscais para as federações, possibilitando que as federações tenham orçamento 93 
próprio. O conselheiro Jackson pediu uma vaga para a modalidade de Jiu-Jitsu para 94 
o JIR. O conselheiro Edvaldo achou ótima a ideia, mas sugeriu que seja oficializado 95 
por escrito o pedido como também que se apresentado a coordenação técnica da 96 
Sejucel uma proposta com regras para a realização desta modalidade no JIR. O 97 
conselheiro Edvaldo disse que muitas federações indicou pessoas para recebimento 98 
do Prêmio Esporte Rondônia, mas que muitas entidades argumentaram que não 99 
poderiam indicar pois não havia fechado o ano para saber qual seria o melhor. Citou 100 
ainda que está com um impasse de entrega da premiação e que a empresa pediu 101 
30 trintas para entregar e que se acaso persistir, deverá talvez alterar da data da 102 
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premiação. O presidente afirmou que no primeiro contato com a empresa a mesma 103 
havia afirmado que entregaria, mas quando chegou a arte da premiação logo a 104 
empresa afirmou que talvez não conseguiria atender e que até o final desta semana 105 
passaria o retorno à Sejucel. O presidente citou que para esta Sejucel não é 106 
interessante que altere a data, até porque já havia pré marcado com o ministro do 107 
esporte e com o Secretário Luiz Lima que era nadador, sua presença no evento. 108 
Citou sua preocupação da presença de várias pessoas, principalmente deste 109 
conselho pois lembra da fala da jogadora “Nené” jogadora de futebol que após 110 
ganhar um prêmio, ao retornar a cidade de origem Porto Velho, não havia ninguém 111 
lhe aguardando no aeroporto para parabeniza-la pelo prêmio, e que descer pegou 112 
um táxi e foi para a sua casa. Isso me tocou pois imaginamos o quando a mesma 113 
deve ter se dedicado para chegar até lá, por isso peço a presença em massa de 114 
todos os conselheiros titular e suplente no dia do evento. O presidente citou ainda 115 
sobre terá premiação a material esportiva mas acessada. O conselheiro Jackson 116 
citou ainda sobre o atleta Wallan Hoffman que ganhou o campeonato sulamericano 117 
brasileiro mastér, é o maior prêmio deste ano para Rondônia, peço que o mesmo 118 
seja coroado. O presidente juntamente com a equipe técnica tentará providenciar 119 
premiação a este excelente atleta. O presidente falou sobre sua preocupação sobre 120 
a distribuição de passagens aéreas, e que deputados estão privilegiando algumas 121 
federações citou sua preocupação e que acredita que o ministério Público já esta 122 
observando. E que a única forma de estarmos respaldados pela lei seria a 123 
regulamentação de distribuição destas passagens. O conselheiro Jackson sugeriu 124 
que nesta solicitações esta presente o Ranking juntamente com as inscrições. O 125 
conselheiro Bernardinho citou que irá apoiar somente as entidades que tiverem o 126 
CRED, evitando assim problemas futuros. O conselheiro Romeu afirmou que em na 127 
cidade de Cacoal estas passagens são organizadas no início do ano, e desta forma 128 
ajuda até a entidade a se organizar anualmente. O conselheiro Célio agradeceu a 129 
todos os colabores do Pan Amazônico, informo ainda que o conselheiro Romeu e 130 
Seloi se disporão a sediar o próximo PAN. Ele agradeceu e se sente muito feliz e 131 
que será analisado pela equipe do PAN. Citou ainda que senti pela ausência de 132 
muitas federações neste PAN. O conselheiro Marto disse que estava indo falar com 133 
o secretário da Fazenda sobre o COLABORE. Pediu ainda que o conselheiro Celio 134 
apresente o relatório de execução e orçamentário investido mesmo que não esteja 135 
liquidado. O presidente pediu que seja apresentado o plano de ação e o plano 136 
plurianual, já para o uma sessão deste ano para então publica-lo logo em seguida. 137 
E ainda solicitou a 2º sessão extraordinário para o dia 16/12/2016, as 09:00 horas 138 
nesta Sejucel. E que nesta mesma sessão seja apresentado os novos conselheiros 139 
caso houver para a gestão 2016 à 2018. O presidente Jackson perguntou sobre a 140 
sede das federações, que antes era no ginásio Cláudio Coutinho onde será? O 141 
presidente disse que assim que acabar a obra irá disponibilizar o local, mas já 142 
confirma que não ser ada forma que era antes no qual as entidades que lá ocupava, 143 
nunca pagaram nada por estar lá e que nesta nova gestão não será assim cada 144 
entidade pagará pelo seu gasto junto ao espaço. O conselheiro Orlando apresentou 145 
o processo n.º 037/2016, do qual votou a favor do Cred.  O conselheiro suplente 146 
Expedito apresentou o processo n.º 033/2016, do qual consta pendência e pede a 147 
secretária que oficialize a informação de pendencia a esta entidade. Feitas estas 148 
alterações e deliberações, o senhor Presidente considerou cumprida a pauta desta 149 
sessão, dando por encerrada essa reunião. 150 
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Porto Velho, 28 de novembro de 2016. 152 


