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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022. 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-1 
se, em sessão ordinária, às 09:00h, na sala de reuniões da SEPOG, localizada 2 
no Palacio Rio Madeira - Av. Farquhar, 2986 Edifício Rio Cautário 6º andar - 3 
Bairro Pedrinhas, sob a Presidencia do Sr. Gilberto Paulo do Nascimento 4 
Hirschmann, nos termos do RI do CONEDEL, convocados pelo Edital nº 09/2022, 5 
estiveram presentes os conselheiros João Bernardino, José Lima, Luis Gonzaga, 6 
Aldo Cesar, Nickson Moura, Igor Albuquerque, Edney Ocampo e Hugo Estrozi, 7 
para tratar sob a seguinte pauta: I – Abertura: discussão e votação da ata da 8 
sessão anterior: foi aprovado a leitura da sessão anterior na próxima sessão 9 
ordinária. II – Leitura do expediente e comunicações: lido documentos 10 
expedidos, carta convite ao professor Francisco Gilmário para receber a medalha 11 
do mérito desportivo Dr. Cesar Queiroz e, recebidos, ofício convite da autarquia 12 
de Esporte, cultura e Turismo de Pimenta Bueno, que, despois de lido o 13 
conselheiro Hugo Estrozi na qualidade de Diretor Presidente da Autarquia de 14 
Esporte de Pimenta Bueno, convidou a participação de três conselheiros para se 15 
fazerem na festa dos melhores do ano naquele município, um evento similar a 16 
Festa Prêmio Esporte Rondônia. O conselheiro João Bernardino por questão de 17 
ordem solicitou que seja deliberado nesta sessão os nomes dos conselheiros 18 
que devem se fazer presentes, uma decisão tomada aqui nessa sessão. III – 19 
Palavra franca para apresentação de proposições de iniciativa do Conselheiro 20 
ou da Comissão: O presidente da sessão falou de forma lamentável pela falta de 21 
feedback que ocorre com a presidência desta Casa, pede que se corrija isso. O 22 
conselheiro Bernardino parabenizou o Presidente da sessão pela posição muito 23 
bem colocado, seguindo do conselheiro Luiz Gonzaga e do Conselheiro Jose 24 
Lima. Quanto a participação dos conselheiros presentes no evento em Pimenta 25 
Bueno e pediu que seja levado a presidente da Casa essa iniciativa de que deve 26 
tomar providencias para atender essa questão, nos termos da Lei Complementar 27 
775/2014. Foi designado os Conselheiros Aldo Cesar (de Presidente Médici), 28 
Jose Lima e João Bernardino (de Porto Velho) como representante deste 29 
CONEDEL no evento em Pimenta Bueno. O conselheiro João Bernardino pediu 30 
que este conedel deixe uma pauta do cronograma para a próxima gestão e que 31 
se faça uma revisão ao nosso regimento. Complementando o conselheiro 32 
Gilberto Paulo pediu aos demais que leiam nosso regimento e apresente suas 33 
respectivas sugestões. O conselheiro Edney Ocampo disse que duas equipes 34 
master de basquete daqui de Rondônia a Avabro (pioneira) e a Porto Velho 35 
Master participaram do campeonato brasileiro em Joao Pessoa e que há 36 
previsão das duas equipes participarem no brasileiro em breve no Norte-37 



 2 
2 

Nordeste.   IV – Discussão e votação da matéria em pauta: 1. Festa Prêmio 38 
Esporte Rondônia. Com a palavra o conselheiro José Lima, falou da parceria 39 
entre a Sejucel com a Arler ao qual é presidente. Falou de que estar tendo o 40 
devido apoio por parte da Coordenação de Esporte na pessoa do Jairo Barbosa, 41 
e espera que esse evento seja um sucesso. Pediu que todos os conselheiros 42 
participem conosco pois ser de grande valia para Arler, para o Conedel. Quanto 43 
a indicação para o recebimento do prêmio esporte Rondônia, categoria honoris 44 
causa, foi apresentado pelo conselheiro Luis Gonzaga, o nome da Dilza – ex-45 
atleta de voleibol, o que foi aprovado por todos. Foi apresentado pelo conselheiro 46 
Igor Albuquerque o mestre de capoeira Luiz Fernando – mestre Xeroquinho, 47 
nome que foi aprovado por todos. Quanto as indicações dos atletas por parte 48 
das federações, o conselheiro pediu para que o conselheiro Igor colabore nesta 49 
questão, juntamente com as federações. Mais detalhes foram apresentados aos 50 
conselheiros, tais como, a presença de todos e seus respectivos convidados e 51 
na divulgação da festa. Em ato contínuo, o senhor presidente da sessão Gilberto 52 
Paulo, suspendeu o item dois da pauta para sessão futura e agradeceu a 53 
presença do sr. Hugo Zanoli, membro da Autarquia de Pimenta Bueno por sua 54 
presença e nos mais deu por encerrada a sessão e não havendo nada mais a 55 
tratar, EU Ilmar Esteves de Souza, lavrei a presente ata que, após ser lida e 56 
aprovada, será assinada por todos os presentes. 57 
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