
 Governo do Estado de Rondônia
Conselho Estadual de Desporto e Lazer

ATA da 003ª Sessão Ordinária 

1. Edital de convocação 03/2021
2. Data: 27 de julho de 2021
3. Horário 9:00 horas
4. Plataforma: Google Meets
5. Ás nove horas e quinze do dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte e um o Presidente em
6. Exercício Luis Gonzaga leu na íntegra o edital de convocação para a 3ª Reunião Ordinária,
7. Depois de lido o edital o Senhor Luis Gonzaga, faz a apresentação do novo presidente do
8. TJD Luiz Roberto Lima da Silva passando a palavra ao mesmo. Com a palavra Senhor Luiz
9. Roberto dá Bom dia a todos e agradece, e em nome do Tribunal de Justiça Desportiva
10.  Cumprimenta todos os presentes e segue discursando a respeito da parceria com o Conselho 
11. Estadual de Desporto e Lazer – CONEDEL, e finaliza prestando homenagem ao finado
12.  Presidente do TJD. Em sequência o Senhor Luis Gonzaga abre a palavra para os 
13. Conselheiros, com a palavra o conselheiro Edilson cumprimenta a todos e informa que no 
14. Último sábado as Federações se reuniram em Assembleia e criaram a Associação das 
15. Federações do Estado de Rondônia – ASFEROM com intuito de abrilhantar os trabalhos das 
16. Federações e trabalhar em parceria com as mesmas e com satisfação comunica que o 
17. Conselheiro Igor, é o presidente da Associação e reitera que a mesma surgiu para ajudar o 
18. CONEDEL e o Esporte de Rondônia. Com a palavra Senhor Luis Gonzaga faz alguns 
19. Posicionamentos e informa ao conselheiro Edilson a pretensão de inteirar-se sobre a 
20. Associação. Dando Sequência a ordem do dia o Senhor Gonzaga anuncia a entrada do  
21. Conselheiro Arthur, no conselho, discursando sobre a representatividade que o mesmo
22.  Agrega ao conselho passando a palavra para o Conselheiro Arthur que cumprimenta todos
23. E se coloca à disposição em nome da Secretaria para desenvolver trabalhos. Passando para 
24. Terceira ordem do dia, o Senhor Luis Gonzaga discursa a respeito do requerimento de 
25. Indicação informa que o mesmo já foi lido na última reunião, e que fara novamente  
26. A leitura do mesmo, após leitura do documento informa que o mesmo será levado ao 
27. Governador para as devidas providencias. Em ordem o Senhor Gonzaga informa o 
28. Recebimento dos documentos referentes ao CRED, da FEERO que será encaminhado para 
29. Comissão e que bem como o documento da Federação de Capoeira irá aguardar retorno.
30. Com a palavra Conselheiro Edilson informa que a FEERO fez uma atualização do Estatuto
31. Onde o mesmo observou uma falha. O Senhor Gonzaga esclarece que por esse motivo que o 
32. Documento ainda passará pela comissão para análise. Passando para última ordem do dia o 
33. CRED, ele então aponta que apesar de o Presidente Jobson ter alguns esclarecimentos a 
34. Fazer o mesmo não pode comparecer e informa a ausência de um documento oficial, 
35. Decidindo assim tirar a ordem do dia de pauta e posteriormente providenciar um documento 
36. Oficial com as determinações acerca dessa pauta. Seguidamente o Senhor Gonzaga 
37. Evidencia o fato de os documentos os quais fora dado entrada, ainda estarem em analise
38. Se posicionando a respeito do oficio das federações referente ao auxílio financeiro 
39. Pontuando que em sua opinião poderia ser complementado com especificações de atividades
40. E ações para o uso do auxílio. Com a palavra Presidente da FECARON, relembra que havia 
41. Sido colocado na última reunião relacionado ao direcionamento desse auxilio para ajudar as 
42. Federações desde taxas para atualização do estatuto como para despesas como energia,
43.  Daquelas que não puderam desempenhar o trabalho ante a pandemia. Com a palavra Senhor 
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44. Gonzaga enfatiza a importância do detalhamento do direcionamento do auxílio. Com a 
45. Palavra conselheiro Hugo informa quanto as cobranças recebidas referente ao JIR, sugerindo 
46. Esse assunto como pauta da próxima reunião. O Senhor Gonzaga então informa que já 
47. Existe uma previsão de data para o encontro dos gestores que tratará do assunto JIR e que
48.  Irá sugerir a pauta para próxima reunião e se necessário, ocorrerá uma sessão extraordinária
49.  Para tratar desse assunto. Em seguida indaga a respeito dos conselhos municipais de 
50. Esporte, pedindo ao conselheiro Hugo um esclarecimento posterior acerca disso. 
51. Posteriormente o Senhor Ilmar a efeito de esclarecimento a casa informa a existência de dois 
52. Conselhos compostos e atuantes que estão tendo sessões regulares, o conselho municipal em 
53. Ariquemes e o conselho municipal de Cacoal. Informa também que na próxima sessão serão 
54. Apresentados o novo procurador e o novo defensor desportivo. Com a palavra o Conselheiro 
55. Edilson indaga sobre o JOER, passando a palavra ao Senhor Osvaldo que informa que ainda 
56. Estão aguardando algumas definições e ainda não possuem informações sobre a realização 
57. Ou não dos jogos. Após posicionamento do Senhor Gonzaga, o mesmo da Boas vindas e 
58. Passa a palavra para o novo Vice-Presidente do TJD, Orlando Junior que expressa satisfação 
59. Comenta sobre sua disposição para enaltecer o Esporte de Rondônia explana também sobre 
60. Respeito e reciprocidade. Seguidamente o Senhor Gonzaga encerra a reunião.


