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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2022. 

Aos vinte e sete dias de setembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se, em 1 
sessão ordinária, às 09:00h, na SALA DE REUNIOES DA SEPOG, localizada no 2 
Palacio Rio Madeira - Av. Farquhar, 2986 Edifício Rio Cautário 6º andar - Bairro 3 
Pedrinhas, sob a Presidencia do Sr. Edilson França de Oliveira, vice-presidente 4 
do CONEDEL, convocados pelo Edital nº 007, em sessão ordinária, para tratar 5 
da seguinte ordem do dia: I – Abertura: discussão e votação da ata da sessão 6 
anterior; Leitura da Ata da sessão anterior. Depois de lida foi aprovada por 7 
unanimidade; II – Leitura do expediente e comunicações: Recebido por e-mail a 8 
justificativa por suas ausências dos conselheiros Expedido Junior e Celia 9 
Nogueira; Ofício recebido da DPE/SESDEC referente a realização das Sessões 10 
do CONEDEL quanto a liberação do Conselheiro Gilberto Paulo. Ofício expedido 11 
em resposta a DPE/SESDEC; Composição das Comissões Permanentes, 12 
depois de lida as proposições foi aprovada a nova organização para publicação 13 
mediante Ato da Presidência. III – Palavra franca para apresentação de 14 
proposições de iniciava do Conselheiro ou da Comissão: com a palavra o 15 
Conselheiro José Lima se desculpou por sua ausência na sessão anterior. Falou 16 
sobre sua tristeza sobre o relatado em ata referente a sessão anterior o quanto 17 
o esporte estar desprestigiado, o quadro da realidade que temos no esporte. O 18 
CEDEL do Ulisses Guimaraes está completamente abandonado, está um lixo, o 19 
campo sintético que fizeram recentemente esta cheia de mato. Pergunta quando 20 
foi limpo como disse o Coordenador da SEJUCEL. Defendeu que alguns 21 
patrimônios sejam repassados para as federações para melhor gerir estes 22 
espaços, e lamentou o quadro deplorável, ruins, que se encontra atualmente. 23 
Com a palavra o Conselheiro Luis Gonzaga, lembrou que o papel da SEJUCEL 24 
é pedir segurança aos órgãos competentes, isso é interseteriolização. Pediu que 25 
o Conselheiro Jairo publique no classroom a apresentação feita na última reunião. 26 
Pediu também uma Moção de Aplausos a Federação de Volei pela conquista na 27 
categoria sub-17. Com a palavra o Conselheiro Gilberto Paulo pediu a casa que 28 
autorize a confecção do Regimento Interno do TJD/RO bem como a atualização 29 
do CRJDD do estado. São peças fundamentais que tem grande relevância ao 30 
TJD/RO e ao esporte do estado. O presidente com a palavra disse que lamentou 31 
a ausência de pessoal para a manutenção, lamentou a fraqueza política do 32 
CONEDEL diante do cenário atual. Disse que as federações estão se reunindo 33 
pedindo melhor organização para o esporte aos deputados e pedi aos 34 
conselheiros sugestões e que tenhamos mais ações. Disse que temos federação 35 
que recebe muito dinheiro sem ter o CRED e aí como fica, para o que vale. O 36 
Conselheiro Luis Gonzaga lamentou a ausência da SEJUCEL nesta reunião, 37 
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onde a própria entidade vinculante do CONEDEL não dá o devido respeito. 38 
Como pode uma superintendência ter um orçamento menor que o custo de uma 39 
ação, de uma competição. O orçamento é menor que o custo da competição. 40 
Com a palavra a Conselheira Marcela Inácio falou das dificuldades dos 41 
conselheiros do interior se fazerem presentes devido aos custos, da logística 42 
muito grande e lamentou essa questão. Disse que a secretaria de esporte do 43 
município de Ji-Paraná está fazendo um ótimo trabalho, cuidando bem dos 44 
espaços públicos, como por exemplo o Biancão, o CEDEL, o Ginásio de Esporte. 45 
Falou que teve recente o JOER que foi um excelente evento. Lamentou a 46 
fraqueza do CONEDEL pois lamentavelmente existem mais não tem voz ativa, 47 
é muito ignorado. A participação dos conselheiros está muito a desejar, um 48 
conselho fantasma, pois os próprios conselheiros são insuficientes, conselheiros 49 
daqui da cidade não participam. Com a palavra do Conselheiro Tiago Monteiro 50 
manifestou sua indignação com o quadro apresentado por parte da SEJUCEL. 51 
Lembrou sobre esse congresso com as federações sugeriu a SEJUCEL na 52 
segunda sessão ordinária e até o momento nada. Lamentou sobre o descaso 53 
que a SEJUCEL está dando aos seus requerimentos apresentados e até o 54 
momento nenhuma providencias foi dada. Disse que sugeriu que fosse realizado 55 
o Congresso, Seminário ou seja lá o que for, com a finalidade de se obter alguma 56 
coisa positiva para o esporte e até o momento só temos lamentações e omissões.  57 
Apresentou o requerimento para saber se existem orçamento para os cargos de 58 
administradores dos CEDEL, e que solicitou o contato dos administradores ao 59 
Conselheiro Jairo o qual disse que não poderia fornecer por não ter autorização 60 
para tal, mas os locais estão se deteriorando, abandonados, levando em 61 
consideração que estes administradores são servidores públicos mais não 62 
aparecem no local, cadê eles? onde estão? O cano de água está lá no Deroche 63 
quebrado mais não se encontra o administrador do Claudio Coutinho/Deroche 64 
por mero capricho. IV – Discussão e votação da matéria em pauta; 1. Processos 65 
CRED, com a palavra o Conselheiro relator do processo nº 007/2022-CRED 66 
apresentou seu relatório que depois de lido foi posto em votação; em votação foi 67 
aprovado parcialmente por unanimidade, ficando a entidade em apresentar o 68 
documento do CREF do profissional responsável pela coordenação de 69 
competição da Federação de Peteca do Estado de Rondônia. 2. Requerimento 70 
do Conselheiro Luís Gonzaga sobre as cadeiras em Vacância. O Conselheiro 71 
Luis Gonzaga pediu providências e que esses cargos sejam preenchidos o mais 72 
breve possível. A Conselheira Marcela se comprometeu que fará reunião com a 73 
Coordenadora do CREF/RO para a substituição do seu suplente. Foi sugerido 74 
pelo Conselheiro Luis Gonzaga que passe o Conselheiro Hugo Mauricio que é 75 
suplente do Conselheiro Gilberto Paulo para ocupar a vacância como gestor 76 
municipal do esporte considerando que ele é presidente da Autarquia de Esporte 77 
de Pimenta Bueno e é um conselheiro muito ativo. 3. Discussão sobre a 78 
apresentação do Conselheiro Jairo Barbosa na sessão do dia 15/09, a pauta foi 79 
cancelada e transferida para a próxima sessão considerando a ausência do 80 
Conselheiro da SEJUCEL. 4. Preparativos do JIR-2022, a pauta foi transferida 81 
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para a próxima sessão considerando a ausência do Conselheiro da SEJUCEL. 82 
5. Prêmio Esporte Rondônia, foi designado ao presidente da Comissão de 83 
Legislação e Normas Conselheiro Gilberto Paulo que apresente na próxima 84 
sessão projeto de resolução sobre o Prêmio Esporte Rondônia, considerando a 85 
Lei nº 5.328, de 4 de abril de 2022 que dispõe sobre a criação do diploma de 86 
reconhecimento ao mérito desportivo no âmbito do estado de Rondônia. A 87 
atribuição desta comissão será oficializada pôr Ato da Presidência. Em ato 88 
contínuo, o senhor presidente da sessão, pediu a palavra e considerando deu 89 
por encerrada a sessão e não havendo nada mais a tratar, EU Ilmar Esteves de 90 
Souza, lavrei a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada por 91 
todos os presentes. 92 
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