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Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, os ilustres Conselheiros, 3 

membros titulares e suplentes do Conselho Estadual de Desporto e Lazer – CONEDEL, 4 

estiveram reunidos em sessão ordinária, no DIA 30 DE AGOSTO DE 2022, às 09:00h, 5 

no AUDITÓRIO DA SEPOG, localizado no Palácio Rio Madeira - Av. Farquhar, 2986 6 

Edifício Rio Pacaás Novos 9º andar - Bairro Pedrinhas, sob a presidência da senhora 7 

Camila Lima Ribeiro, que declarou a legalidade da reunião por haver quórum, conforme 8 

determina o Regimento Interno, para trata da seguinte Ordem do Dia: (1) Processos 9 

CRED; (2) Resposta ao Requerimento do Conselheiro Tiago Monteiro; e (3) Ofício nº 10 

2538/SEJUCEL-CEL sobre o adiamento do JIR-2022. Diante da ausência do Conselheiro 11 

Jairo Barbosa Prata Filho, nomeado Coordenação de Esporte e Lazer/SEJUCEL, por 12 

razoes de saúde na família, a senhora presidente retirou de pauta o item 2 da Ordem do 13 

Dia, o que foi aprovado por unanimidade ficando de apresentado em sessão extraordinária 14 

a ser marcada dentro do prazo Regimental. Dando sequência a Ordem do Dia, a senhora 15 

presente passou a palavra para o Conselheiro Savio Frazao, para apresentar seu trabalho 16 

de relatoria sobre a renovação do CRED para a Federação de Karate de Rondônia. Depois 17 

de lido, foi VOTADO E APROVADO POR UNANIMIDADE, parcialmente, desde que 18 

a referida entidade apresente a documentação com data vencida. Pauta seguinte, a 19 

presidente solicitou ao servidor da CEL/SEJUCEL, Vanderlei Ferreira, que apresente 20 

relatório sobre o adiamento dos Jogos Intermunicipais de Rondônia. Com a palavra o sr. 21 

Vanderlei Ferreira, disse que lamentavelmente não tem como apresentar este trabalho 22 

com o recurso de multimidia pois o material encontra com o Conselheiro Jairo Prata. 23 

Apresentou o relatório da Coordenação de Esporte, apresentando os agentes que levaram 24 

ao adiamento do evento, disse o quanto a CEL/SEJUCEL tem feito para que o adiamento 25 

não ocorra e que, despois de 4’ minutos e 25 segundos encerrou suas considerações tendo 26 

por destaque a falta de recursos para o custeio com hospedagem em favor dos atletas e 27 

apresentou a data de 11 a 22 de novembro. Com a palavra aberta o Conselheiro Hugo 28 

Estrozi disse que diversos gestores municipais o têm procurado para manifestar suas 29 
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preocupações com a mexida nos jogos Intermunicipais. A possibilidade de que os jogos 30 

intermunicipais não venham ser realizado é um fantasma, que amedronta, que inúmeros 31 

gestores têm mostrado sua preocupação. Disse ainda sobre a procuração que possuem, 32 

pois quem garante que será realizado? Disse que essa indefinição cria um enorme 33 

problema aos municípios e atletas, principalmente estes, os quais, muitos estão agendando 34 

suas férias, agendaram suas férias, para coincidir com os jogos e com essa indefinição. 35 

Não é a primeira vez, e isso ocorre e tem que urgentemente ser resolvido. Com a palavra 36 

o Conselheiro Luís Gonzaga também apresentou sua preocupação com o adiamento dos 37 

JIR, dizendo que a SEJUCEL precisa se organizar sobre as questões orçamentarias e 38 

financeiras pois estão causando um enorme embaraço e lamentou o atual quadro que se 39 

encontra o desporto de rendimento no estado de Rondônia. Falou sobre o orçamento da 40 

CEL/SEJUCEL ser de R$ 2 milhões e o valor dos jogos ser 2 vezes superior e disse ser 41 

sua opinião, como pode uma coisa dessas(?) fala-se em Rondônia sobre “esporte e alto 42 

nível”, mais que alto nível (?) isso é uma falácia. Falou sobre a reunião com o chefe da 43 

casa civil e defendeu que se faça uma reunião para que possamos também participar na 44 

qualidade de Conselheiros, pleiteando o aumento do orçamento da SEJUCEL. Temos que 45 

nos fazer representar. Com a palavra o Conselheiro Joao Bernardino, disse que a 46 

SEJUCEL e este CONEDEL, necessita de resposta urgente para resolver esses problemas, 47 

e afirmou de que temos que dar uma decisão sobre a questão, não pode ficar nessa 48 

situação. Com a palavra a senhora presidente falou sobre o processo licitatório não cabe 49 

sem uma data definida, que a SEJUCEL trabalha com políticas públicas e que o 50 

orçamento do estado é conforme o arrecadado e que, infelizmente temos que ajustar nosso 51 

planejamento. Afirmou de o cancelamento dos JIR não estar em nossos planos e que 52 

estamos buscando todas as medidas cabíveis para que possamos realizar. Com a palavra 53 

o Conselheiro José Lima, abordou sobre as prioridades do governo ser apenas saúde, 54 

educação e segurança, e lamentou sobre o onde o esporte se encontra nesse cenário diante 55 

das prioridades de gestão e requereu uma moção de aplauso ao Real Ariquemes feminino 56 

que chegou a elite do futebol brasileiro, serie A-1, junto com as grandes equipes do pais 57 

e que desde já alertou que os jogos serão aqui em Porto Velho, muito provavelmente, 58 

lembrando que o estádio Aluízio Ferreira não possui estrutura para atender esses jogos. 59 

Com a palavra o Conselheiro Tiago Monteiro encaminhou requerimento solicitando a 60 

senhora presidente sobre o cumprimento do Art. 52 do RI quanto ao rito das sessões, que 61 

sejam cumpridos conforme trata o dispositivo e quando ao cumprimento do Art. 74 do RI 62 

quanto a participação dos Conselheiros onde muitos não estão comparecendo as sessões 63 
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e alguns nunca compareceram. Sobre consulta deste secretario, foi informado que 4 64 

Conselheiros estão com o cargo em vacância: os dois ocupantes da cadeira de gestores 65 

municipais do esporte, e os Conselheiros Fernando Godoi – do CREF-RO, e Manoel 66 

Lourenço – da Governadoria, que pediram renúncia do cargo. Também devido suas 3 67 

faltas consecutiva e 5 intercalada, a conselheira Marcela Inácio – do CREF-RO entra 68 

nessa lista a partir desta sessão. Com a palavra o Conselheiro Edney Ocampo falou sobre 69 

as prioridades de gestão do governo do estado lembrando dos direitos individuais do 70 

cidadão e o esporte é um deles e mais, lembrou que o esporte estar inserido na saúde e, 71 

portanto, deve ser tomado como prioridade também. O Conselheiro Luís Gonzaga 72 

lembrou a senhora presidente que já foi aprovado nesta Casa, reuniões com a casa civil 73 

para tratar sobre o veto de lei por parte do governo do estado, sobre as questões do CRED 74 

e inclusive ficaram de agendar reunião com a comissão de esporte da assembleia 75 

legislativa. Que também ficou se se publicar as comissões temáticas desta Casa e até o 76 

momento ainda não foi feito, que o CONEDEL se manifeste oficialmente sobre essa 77 

(como exemplo) o adiamento do JIR, se é contra ou a favor. Falou ainda que o este 78 

Conselho tem que ser mais visível as pessoas externas, eles precisam sabem que se estar 79 

fazendo. O Conselho precisar mais proativo e influente na vida externa. Nada mais 80 

havendo a tratar, a senhora presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de 81 

todos. E para constar, eu, Ilmar Esteves de Souza, lavrei a presente ata que, depois de lida 82 

e aprovada, será assinada por mim, pelo senhor presidente e por todos os presentes. 83 
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