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RONDÔNIA 
Governo do Estado 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
SEJUCEL/RO 

RELATÓRIO DE VISTORIA PARA SEDIAR AO JIR 2018 

A vistoria ocorreu no dia 28/01/2018 com a presença do secretário de esporte Aido 

Cezar e demais secretários do município, e foi realizada em conformidade aos requisitos do 

item 8 do caderno de encargos dos Jogos Intermunicipais de Rondônia-JIR. 

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Presidente Médici-RO 

Item 8: Condições mínimas para sediar os jogos 

a) 	Possui dois ginásios Poliesportivos? 

Resposta: Não. O município possui apenas um ginásio, segue abaixo imagem do 

mesmo. 

Ginásio Raimundo Eldoneldes dos Santos 

Segue abaixo das descrições deste Ginásio 

Tipo de piso: Concreto usinado com pintura epóxi. 
Possui trava com redes. 
Possui arquibancadas. 
Possui local para coordenação e mesa de controle. 
Possui banco de suplentes. 
Possui Vestiário e banheiros. 
Possui alambrados, mas sem rede de proteção. 
Possui iluminação. 
Medidas da quadra: Comprimento: 38/Largura: 19. Zona de escape lateral ambas 
possuem 1,3 m, escape do fundo um com 2,21(próximo ao portão) e o outro com 



RONDÔNIA 
Governo do Estado 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
SEJUCEL/RO 

b) Possui um estádio de Futebol? 

Resposta: Possui 

Possui traves com redes- Sim 
Não possui marcações. 
Precisa de manutenção no gramado 
Possui arquibancada. 
Não possui local para a coordenação e mesa de controles. 
Não possui banco de suplentes. 
Possui banheiros e vestiários. 
Possui alambrados. 
Possui iluminação. 
Medidas do campo: Comprimento: 96/Largura: 65,45. 
Este estádio precisará de uma manutenção geral. 

c) Possui pista de Atletismo? 

Resposta: Possui 

Possui local para saltos 
Possui local para arremessos e lançamentos 
Não possui gaiola de proteção 
Possui arquibancada. 
Não possui local para a coordenação e mesa de controles. 
Possui banheiros e vestiários. 
Possui alambrados. 
Possui iluminação. 
Tipo do piso da pista- Pó de brita/Areia (precisa de manutenção) 
Medidas da pista: 400 metros, com 4 raias. 
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RONDÔNIA 
Governo do Estado 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
SEJUCEL/RO 

Esta pista precisará de uma manutenção geral. Os postes de iluminação estão 
dentro da pista de atletismo. 

d) Possui piscina Semi Olímpica? 

Resposta: Não 

Não possui agarre para a saída de nado de costa. 
Não possui haste e bandeirolas para nado de costa. 
Não possui raias de profundidade. 
Não possui raias de superfície. 
Não possui arquibancada. 
Não possui local para a coordenação e mesa de controles. 
Possui banheiros e vestiários. 
Não possui alambrados. 
Não possui iluminação. 
Medidas da piscina: Comprimento: 30/Lar ura: 15. 

Ressaltamos que ao lado da piscina consta uma hidromassagem, sendo inviavel para a 
prática da modalidade de Natação. 
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Governo do Estado 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
SEJUCEL/RO 

e) Possui duas quadras de areia para o Vôlei de Praia? 

Resposta: Sim 

Não possui postes com catraca. 
Não possui cadeira de árbitro. 
Não possui arquibancada. 
Não possui local para a coordenação e mesa de controles. 
Não possui chuveiros externos. 
Possui banheiros e vestiários. 
Não possui alambrados. 
Possui iluminação. 
Medidas 1° quadra: Comprimento: 45,85/Largura: 24,36. 
Medidas 2° quadra: Comprimento: 24,16/Largura: 14,85. 
Estas quadras precisaram de uma manutenção geral, inclusive colocar mais areia 
na quadra. 

f) Possui lugar adequado para as competições de ciclismo? 

Resposta: Sim, terá que ser realizado na BR 429. 

Não possui arquibancada. 
Não possui local para a coordenação e mesa de controles. 
Não possui banheiros e vestiários. 
Não possui alambrados. 
Não possui iluminação. 

g) Possui local adequado para a prática das modalidades de: Capoeira, Karatê, 
Taekwondo e Judô? 

Resposta: Sim, Centro Educacional Sesc 

A proposta seria que a esta prática ocorra na quadra coberta da escola, que 
possui o piso tipo: Granilite 
Possui ventilação. 
Possui arquibancada. 
Não possui local para a coordenação e mesa de controles. 
Não possui vestiários. 
Possui banheiros. 
Possui alambrados. 
Possui iluminação. 
Medidas da quadra: Comprimento 32,15/Largura: 16. 

), 
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
SEJUCEL/RO 

Possui local adequado para a prática da modalidade de Tênis de Mesa? 

Resposta: Sim, Hotel Fazenda Minuano 

A proposta seria que a esta prática ocorra em uma sala no segundo andar do que 
possui o piso tipo: Cerâmica 
Não possui arquibancada. 
Não possui local para a coordenação e mesa de controles. 
Não possui vestiários e banheiros. 
Não possui alambrados 
Possui iluminação. 
O local é fechado 
Medidas da sala: Comprimento: 21,82/Largura: 9,85. 

h) Possui local adequado para a prática da modalidade de Xadrez? 

Resposta: Sim, Hotel Fazenda Minuano 

A proposta seria que a esta prática ocorra em uma sala no segundo andar do que 
possui o piso tipo: Cerâmica 
A sala e climatizada. 
Não possui local para a coordenação e mesa de controles. 
Não possui vestiários. 
Possui banheiros. 
Possui iluminação. 
O local é fechado 
Medidas da quadra: Comprimento: 9,20/Largura: 8,80. 

i) Possui rede hoteleira com a capacidade de 1.110 (mil e cem) leitos diários? 

Resposta: Sim, Hotel Fazendo Minuano 

A proposta seria que todos os participantes fiquem no hotel, pois sua capacidade 
e de até 1.220 (mil e duzentos e vinte) participantes, e que os leitos seriam de 
forma beliche. 
Medidas das salas tipo galpão que os participantes ficariam: Comprimento: 
21,82/Largura: 9,85. 

j) Possui local adequado para centro de convivência? 

Resposta: Sim, Hotel Fazendo Minuano 

A proposta seria que a alimentação fosse servida em dois turnos sendo que em 
ambos os turnos poderá atender até 600 (seiscentas) pessoas, sendo o 1° turno 
no horário das 11: 30- 12:30 e o 2° turno das 12:30-13:30 
Medidas do salão: Comprimento: 32,75/Largura: 15,30. 

/ • 	O tipo do piso é de Cerâmica. ée 
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
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Possui cozinha industrial. 
Não possui local para coordenação. 
Possui banheiros. 
Possui Iluminação. 
Possui locais para instalação de aparelhagem de som. 
Não possui palco. 
O local é climatizado. 
Possui acessibilidade. 
Possui lixeiras. 

Possui local adequado para o Tribunal de Justiça Desportiva e para a secretaria do JIR? 

Resposta: Sim, auditório do Hotel Fazendo Minuano 

O local é climatizado. 
Não possui acesso a internet. 
Possui instalação para sonorização. 
Não possui equipamentos para projetores de vídeo. 
Possui banheiros. 
Possui iluminação. 
O responsável pelo setor afirmou que que poderá instalar a internet no local. 
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RONDÔNIA 
Governo do Estado 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
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O município apresentou mais três quadras reservas, segue abaixo informações do 

local e medidas: 



• 

ra da Escola Bandeira Branca 
iso é do tipo Granilite. 

RONDÔNIA 
Governo do Estado 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
SEJUCEL/R0 

Quadra da Escola Presidente Médici 
O piso é do tipo Granilite. 
Possui traves com redes. 
Não possui trave quadrada. 
Não possui tabela com aros. 
Não possui postes com catraca. 
Não possui cadeira de árbitro. 
Não possui marcações corretas. 
Possui arquibancadas. 
Não possui local para a coordenação. 
Possui local para a mesa de controles. 
Não possui local para banco de suplentes. 
Não possui vestiário. 
Possui banheiros. 
Possui as armações para alambrados/precisa de manutenção. 
Possui iluminação. 
Medidas da quadra: Comprimento: 28,93/Largura: 15,4. 
Estas quadras precisaram de uma manutenção geral o alambrado está danificado. 
Falta rede de proteção. 
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SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER 
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Possui traves. 
Não possui trave quadrada. 
Possui tabela com aros. 
Não possui postes com catraca. 
Não possui cadeira de árbitro. 
Possui arquibancada. 
Não possui local para a coordenação. 
Possui local para a mesa de controles. 
Não possui local para banco de suplentes. 
Não possui vestiário. 
Possui banheiros. 
Possui as armações para alambrados/precisa de manutenção. 
Possui iluminação. 
Medidas da quadra: Comprimento: 32,15/Largura: 16. 
Estas quadras precisaram de uma manutenção geral. 

Quadra da Escola 15° de Novembro 
O piso é do tipo Granilite. 
Possui traves. 
Não possui trave quadrada. 
Possui tabela com aros, fixa no muro da escola. 
Não possui postes com catraca. 
Não possui cadeira de árbitro. 
Possui arquibancada. 
Não possui local para a coordenação. 
Possui local para a mesa de controles. 
Não possui local para banco de s entes. 

ao ossui vestiário. 
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Possui banheiros. 
Possui as armações para alambrados/precisa de manutenção. 
Possui iluminação. 
Medidas da quadra: Comprimento: 41/Largura: 20,07. 

Estas quadras precisaram de uma manutenção geral. 

2- CONCLUSÃO 

Sendo assim, diante da análise e fiscalização feita por esta comissão, elencada 

acima, se entende que a Prefeitura não possui condições mínimas para sediar ao XII Jogos 

Intermunicipais de Rondônia- JIR 2018. 

Porto Velho, O de 	ereiro de 2018. 

,141P1 
rogpti. 

Katielli 'arava Medeiros 	 He :. . chado Focheratto 
Membr da comissão de vistoria 	 Membro da omissão de vistoria 

Conselheiro d Conselheiro Estadual de 
Desporto e Lazer-Conedel 

Julimar de elo Ferreira 
Motorista e membro da comissão. 
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