Conselho Deliberativo
2018/2020
Aos quatro dias do mês de janeiro de 2018, centésimo vigésimo quarto (124º) aniversário da fundação do
BOTAFOGO, no Salão Nobre do Palacete Colonial, situado na Av. Venceslau Brás nº 72, nesta cidade do Rio de
Janeiro, RJ, reuniu-se, em Sessão Solene, o Conselho Deliberativo do BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS, em
1ª convocação a partir das 19hs, com a Mesa do Conselho assim constituída: Presidente do Conselho
Deliberativo – Grande Benemérito Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, 1º Vice-Presidente – Benemérito Edson
Alves Junior; 2º Vice-Presidente – Grande Benemérito Luiz Octavio Faria Baptista Vieira; 1º Secretário – Eurico
Flores Fleury da Rocha e 2º Secretário – Alessandro Pereira Leite (substituindo Luiz Roberto Alves da Silva
Filho).
Estiveram presentes a reunião; 12 Grandes Beneméritos, 17 Beneméritos, 01 Emérito e 91 Sócios
Proprietários.
1.
1.1.

1.2.

INÍCIO DA SESSÃO
Inicialmente, o Presidente do Conselho Deliberativo solicitou aos senhores Conselheiros que
tomassem seus lugares de modo a dar início à Sessão Solene de posse do Presidente do Botafogo de
Futebol e Regatas, cantando a Marcha do Botafogo de Futebol e Regatas de autoria de Lamartine
Babo.
O Presidente do Conselho Deliberativo solicitou ao 1º Secretário Eurico Fleury da Rocha a leitura da
Ordem do Dia:
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2017.
Prezado (a) Conselheiro(a)
Pela presente, fica o(a) caro(a) Conselheiro(a) convocado(a) a comparecer à Sessão Solene do Conselho
Deliberativo, a realizar-se no Palacete Colonial, à Av. Venceslau Bras, 72, no dia 04 de janeiro, quinta
feira, às 19 horas em 1ª convocação e, não havendo o “quorum” estatutário, em 2ª convocação, às 19:30
horas, na mesma data e local, para tratar da seguinte Ordem do Dia:
a) Eleger e dar posse a nova Mesa do Conselho Deliberativo;
b) Dar posse ao Presidente e ao Vice Presidente Geral;
c) Homologar os nomes dos Vice Presidentes de Departamentos;
d) Eleger a Junta de Julgamento e Recursos;
e) Eleger o Conselho Fiscal;
f) Eleger os Membros da Comissão Permanente.
Atenciosamente,
Jorge Aurélio Ribeiro Domingues
Presidente do Conselho Deliberativo

1.3.

1.4.

A seguir, o Presidente do Conselho Deliberativo convidou o atual Presidente do Botafogo Grande
Benemérito Carlos Eduardo da Cunha Pereira a tomar assento a Mesa do Conselho Deliberativo a sua
esquerda.
Dando prosseguimento a sessão, o Presidente do Conselho Deliberativo informou que os funcionários
do Botafogo fizeram um quadro por iniciativa própria e, por livre e espontânea vontade, decidindo
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1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

doar este quadro, ao Grande Benemérito e Presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, pela
excelente e irretocável administração do Clube. O Presidente do Conselho Deliberativo solicitou as
secretárias do Presidente Sras., Dalila e Sara a entregarem o quadro, que é uma homenagem dos
funcionários do BOTAFOGO, ao Presidente Carlos Eduardo Pereira.
O Presidente do Conselho Deliberativo solicitou a todos os Conselheiros presentes que
permanecessem de pé para cantarem o hino Nacional Brasileiro.
O Presidente do Conselho Deliberativo convocou os Conselheiros Carlos Mattos, Alexandre Cardoso e
o Alessandro Pereira Leite, para escrutinarem os votos da eleição da Mesa do Conselho Deliberativo.
O Presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, solicitou a todos um minuto
de silencio em homenagem ao ex-jogador Darci Miguel Monteiro.
O Presidente Jorge Aurélio, aguardando a apuração dos votos da eleição da Mesa do Conselho
Deliberativo, saudou e agradeceu os convidados e autoridades presentes à sessão Solene de posse do
novo Presidente do BOTAFOGO de Futebol e REGATAS:
- Embaixador Luiz Augusto Castro Neves,
- Comandante da Guarda Municipal do Grande Méier Adilson Rodrigues dos Santos,
- Ministro Alexandre Agra Belmonte e sua esposa Cristina Belmonte,
- Vice Presidente do Jóquei Club Brasileiro, Alexandre Jose Farah e sua esposa,
- Ambrosio Paulino Miranda,
- Procurador Geral da Justiça Desportiva da Federação de Futebol do RJ Andre Luiz Valentim,
- Presidente em exercício da Confederação Brasileira de Futebol Antonio Carlos Nunes Lima,
- Auditor do Tribunal de Justiça Desportiva Antonio Ricardo Correa da Silva,
- Auditor do STJD Antonio Vanderler,
- Auditor do STJD Décio Neuhaus,
- Deodalto da Assembléia Legislativa do RJ,
- Auditor do TJD Dilson Neves,
- Presidente do Monte Líbano Edward Caram Assemany,
- Diretor do Centro de Memórias do Clube de Regatas Vasco da Gama Henrique Hubner,
- Auditor do TJD Jonei Garcia Alvim,
- Jorge Felipe Neto da Assembleia Legislativa do Estado do RJ,
- Desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho,
- Presidente da Suderj José Ricardo de Brito,
- Juliana Pires da COMBO,
- Vice- Presidente do Instituto de Cultura Brasil – Líbano Katia Chalita,
- Presidente da Topper Leonardo Chamsim,
- Sub Secretário de Cultura Leonardo Freitas,
- Presidente do TJD Marcelo Jucá,
- Diretora Geral das Faculdades integradas Helio Alonso(FACHA) – prof.Márcia Alonso Pfisterer,
- Secretário Geral da CBF e Sócio Honorário do BOTAFOGO Dr. Walter Feldman,
- Presidente da Federação de Futebol do RJ Dr. Rubens Lopes,
- Diretor de Competições da CBF Marcelo Lopes,
- Diretor de Competições da CBF Manoel Flores,
- Presidente da Associação Atlética do Banco do Brasil Odali Dias Cardoso,
- Sub Secretário de Esporte e Lazer e Juventude do Estado RJ Pedro Augusto Guimarães,
- Governador Raymond,
- Presidente do Cons. Deliberativo da liga Libanesa do Brasil Roberto Habib e esposa Elisabeth Habib,
- Rogério Terra de Oliveira da UNISSUAN,
- Rosa Maria M. de Oliveira da Nova Aliança Imóveis,
- Silvio Cesar Rocha da Alfatec Engenharia,
- Thiago Behenck Moriggi Empreendimentos,
- Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude Thiago Pampolha Gonçalves,
- Cônsul Geral do Líbano Ziad Itani,
- Vice Presidente da Fed.das Câmaras de Com.do R.J., Mauro Pereira de Lima Câmara.
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1.9.

2.

Dando continuidade à ordem do dia letra (a) Eleger e dar posse a Mesa do Conselho Deliberativo;
encerrada a votação e apuração dos votos, tivemos os seguintes resultados – 103 conselheiros
votaram, sendo 102 a favor da reeleição dos membros da Mesa do Conselho Deliberativo e um voto
em branco. Foram reeleitos os Membros da Mesa do Conselho Deliberativo, a saber:
Presidente – Grande Benemérito Jorge Aurélio Ribeiro Domingos
1º Vice Presidente – Benemérito Edson Alves Junior
2º Vice Presidente – Grande Benemérito Luiz Octávio Faria Baptista Vieira
1º Secretário – Eurico Flores Fleury da Rocha
2º Secretário – Luiz Roberto Alves da Silva Filho
A Mesa foi empossada e deu prosseguimento à posse do Presidente do Botafogo. O Presidente do
Conselho Deliberativo agradeceu a confiança dos conselheiros em reeleger e reconduzir os integrantes
do Egrégio Conselho Deliberativo a esta difícil tarefa de conduzir os trabalhos da Mesa do Conselho
Deliberativo.
ITEM “B” DA ORDEM DO DIA - Dar posse ao Presidente e ao Vice Presidente Geral
2.1.O Presidente do Conselho Deliberativo informou que, conforme o artigo 84 – XVIII, foi entregue à
Secretaria do Conselho Deliberativo a Declaração de Imposto de Renda do Dr. Nelson Mufarrej e do
Dr. Carlos Eduardo da Cunha Pereira.
2.2. O Presidente do Conselho Deliberativo solicitou ao Presidente Carlos Eduardo Pereira que como é de
praxe vá buscar na sala do Conselho Deliberativo o novo Presidente eleito do BOTAFOGO Nelson
Mufarrej.
2.3. Neste momento daremos posse ao Benemérito Nelson Mufarrej Filho como 23º Presidente do
BOTAFOGO de FUTEBOL e REGATAS e ao Grande Benemérito Carlos Eduardo da Cunha Pereira como
Vice Presidente Geral do BOTAFOGO de FUTEBOL e REGATAS.
2.4. A seguir o Presidente Jorge Aurélio perguntou se eles assumem o compromisso de bem servir o Clube,
provendo suas necessidades e realizando sua administração com zelo e dedicação e respeitando os
termos do protocolo da fusão?
O Presidente Nelson Mufarrej respondeu que assume com o maior prazer e muita honra.
O Vice Presidente Carlos Eduardo Pereira respondeu que assume com muita alegria e ciente da
responsabilidade.
2.5. O Presidente Jorge Aurélio comentou que na posse do Presidente Carlos Eduardo o Grande
Benemérito Antonio Carlos Azeredo de Azevedo – Cacá, resolveu doar a seu amigo, Carlos Eduardo, o
alfinete que recebera, por herança, do seu avô, o ex presidente Paulo Azeredo, alfinete este que seu
avô usou na lapela até sua morte e que mandara confeccionar em Londres em uma renomada
joalheria, a Sotheby’s. Este alfinete é de ouro, sendo o escudo do Botafogo feito em brilhantes.
Esclareceu o Grande Benemérito Cacá Azeredo que este alfinete era um presente pessoal para o
Presidente Carlos Eduardo e não um presente para o Clube.
O Presidente Jorge Aurélio esclareceu que solicitara ao Presidente Carlos Eduardo que mandasse fazer
um alfinete para ser transmitido ao novo Presidente Nelson Mufarrej Filho dando seqüência a
tradição de passar o alfinete para o novo Presidente que tomasse posse.
O Presidente Carlos Eduardo disse lhe que tal não faria pois o alfinete que fora usado pelo Presidente
Paulo Azeredo e lhe dado de presente, pelo seu neto Antonio Carlos Azeredo, na realidade não lhe
pertencia e sim ao Botafogo. Desta forma no dia da posse, o alfinete que ele iria colocar na lapela do
Presidente Nelson Mufarrej Filho, seria àquele usado por Paulo Azeredo.
O Presidente do Conselho Jorge Aurélio lembrou que o Botafogo de Futebol e Regatas é fruto da fusão
de dois Clubes, o Club de Regatas Botafogo, fundado oficialmente em 01 de julho de 1894 e o
Botafogo Football Club de 12 de agosto de 1904. Portanto o Botafogo é o Clube esportivo mais antigo
do Brasil. Ressaltou também que como o Club de Regatas Botafogo foi Campeão Carioca de Remo, em
1899, hoje possuímos um título que ninguém possui, ou seja, somos campeões de 3 séculos, XIX, XX e
XXI. Em determinado momento um dirigente do Botafogo Football Club (Sr.Joel Presídio) disse o
seguinte: “clubes de nomes, cores e ideais idênticos nem se compreendia tivessem vidas diferentes
quando corriam paralelas as caudais de seus sentimentos e desígnios, no mesmo bairro nasceram e
se agigantaram porfiando um no mar e o outro na terra e tendo como lema a educação física e
espiritual de uma única mocidade a serviço do Brasil.” Fato é que desta necessidade imperiosa, a
fusão dos dois clubes se deu em 08 de dezembro de 1942 surgindo assim portanto o Botafogo de

3

Futebol e Regatas. Quando realizada a fusão os que a fizeram criaram um Protocolo com cláusulas a
serem adotadas e seguidas pelo Botafogo recém criado. Esse Protocolo contém doze cláusulas
pétreas, logo aqueles que não a respeitam ou forem contra devem torcer por outro clube, menos o
Botafogo. Lerei apenas o intróito do Protocolo da Fusão: a memorável reunião de 08 de dezembro
de 1942 no qual foi assinado solenemente o Protocolo de Fusão dos dois Botafogos, que ficará
perpetuada a história botafoguense como um dos episódios máximos de sua gloriosa existência, o
grande acontecimento será lembrado às gerações que nos sucederão dentro do Clube pelo
documento “o Protocolo da Fusão”, onde prevê as condições imutáveis sob as quais os dois
Botafogos se fundiram. Feita a fusão, o primeiro Presidente do novo clube foi o Dr. Eduardo Trindade,
a quem, no ato da posse, o Vice Presidente Geral, Augusto Frederico Schmidt colocou na lapela um
alfinete, com a Estrela Solitária, que foi sendo transmitido de Presidente a Presidente ao longo dos
tempos. O último Presidente a receber este alfinete foi o Dr. Althemar Dutra de Castilho, em 1985.
Este escudo durou 42 anos e acabou se deteriorando. Após isto, Antonio Anibal Gomes mandou
confeccionar outro alfinete que também passou a ser transmitido de Presidente a Presidente até a
posse do ex presidente Paulo Roberto de Freitas. Lamentavelmente este perdeu o alfinete, não de
propósito, uma fatalidade, perdeu em casa e não o achou mais.
2.6. Antes de passar a palavra ao novo Vice Presidente Geral, o Presidente do Conselho Deliberativo
informou que combinara com o curador do Centro de Memória do Clube, Luiz Felipe Carneiro de
Miranda que doravante este alfinete ficaria não na posse do Presidente e sim seria exposto no Centro
de Memória, posteriormente, passou a palavra ao novo Vice Presidente Geral, Grande Benemérito
Carlos Eduardo Pereira, que realizou o discurso abaixo.
Ministro Alexandre Agra Belmonte, Secretário Geral da CBF Dr. Walter Feldman, Presidente Rubens
Lopes da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Secretário de Esporte, Lazer e Juventude Thiago
Pampolha, demais autoridades e representantes de Clubes Irmãos, Dr.Jorge Aurélio Ribeiro
Domingues e amigos Membros da Mesa, Dr.Nelson Mufarrej, Presidente eleito do Botafogo de
Futebol e Regatas, sua esposa Lucia, senhoras e senhores, amigas e amigos do Mais Botafogo,
botafoguenses.
Esta é uma noite especial e marcada por muita emoção para mim. Antes de qualquer coisa, volto no
tempo para agradecer novamente aos 263 associados que votaram em nós nas eleições de 2011,
confiando em nossas propostas. Também quero fazer um agradecimento especial aos 442 associados,
cujos votos nos elegeram em 2014. E agora, agradecer aos 816 que elegeram o Presidente Nelson
Mufarrej, aprovando de forma extremamente gratificante, o trabalho que todos nós realizamos. Chego
ao final de 3 anos de mandato, com a honra de ter sido Presidente do BOTAFOGO DE FUTEBOL E
REGATAS e a certeza de que, mesmo sem termos conseguido fazer tudo que gostaríamos, procurei
cumprir com todos os compromissos assumidos durante nossa campanha. Nesta caminhada,
compartilhei muitos momentos difíceis com minha mulher e com os membros do Conselho Diretor,
mas posso garantir-lhes que as emoções vividas nos campos, quadras, nas piscinas e na Lagoa, foram
mais do que compensadoras. A dedicação, comprometimento e competência destes Alvinegros e
Alvinegras, superaram em muito, o que poderia ser esperado de qualquer profissional, pois foram
movidos pelo Amor profundo e pelo desprendimento desinteressado totalmente dedicado ao
BOTAFOGO. Recebemos nossa equipe de futebol profissional rebaixada para Série B, com apenas 6
jogadores, o Clube com todas as contas bloqueadas e zeradas, além de um sem número de penhoras
já encaminhadas. O Clube carecia de credibilidade com o mercado e principalmente com a nossa
torcida. Fomos Campeões da Série B em 2015, enquanto muitos garantiam que seríamos rebaixados
outra vez em 2016, nos classificamos para Copa Libertadores das Américas. Em 2017 vivemos grandes
e lindos momentos em nosso Estádio. Ele agora chama-se Nilton Santos, e aqui agradeço ao prefeito
Marcelo Crivella, ele não é mais vermelho ou o estádio de todas as torcidas. Ele é alvinegro e o Estádio
do BOTAFOGO. No remo, recebemos um grupo bi-campeão e o conduzimos ao pentacampeonato. O
basquete disputa hoje o NBB, depois de vencer a Liga Ouro em 2016. O pólo aquático foi bicampeão
Sul Americano adulto. Depois de muito tempo, o Clube tem novamente todas as suas Certidões
Negativas de Débito e, se DEUS quiser, este ano, está tudo muito bem encaminhado, teremos o Centro
de Treinamento Integrado. Apesar das enormes dificuldades que ainda enfrentamos, merecemos a
confiança do quadro social para mais um mandato a frente do BOTAFOGO. Inauguramos uma
proposta diferenciada no BOTAFOGO, não é a reeleição de uma pessoa, mas de um projeto
consistente de austeridade, competência e transparência. Muitos ainda são os desafios que temos
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pela frente, mas imensa é a vontade de superá-los a cada dia. Agradeço aos funcionários do
BOTAFOGO por esta emocionante homenagem e principalmente por toda dedicação, empenho e amor
que despenderam ao BOTAFOGO. Agradeço especialmente a meu pai, que me fez botafoguense e me
ensinou a amar este Clube. Agradeço a minha mulher, por ter sido a incansável companheira de todos
os momentos, igualmente movida por um enorme amor ao BOTAFOGO. E por fim, reitero meu
compromisso de seguir trabalhando para que o Presidente Nelson Mufarrej e os companheiros e
companheiras do Conselho Diretor tenham pleno êxito neste novo mandato.
VIDA ETERNA AO GLORIOSO BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS, muito obrigado.
2.7. O Presidente do Conselho Deliberativo Grande Benemérito Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, passou a
palavra ao novo Presidente Benemérito Nelson Mufarrej, que realizou o discurso que segue:
Presidente Jorge Aurélio, através do qual eu cumprimento os demais Membros da Mesa do Conselho
Deliberativo, Presidente Carlos Eduardo e esposa Rose, que tanto vem nos ajudando aqui no Botafogo,
e que tenho certeza, continuara nos ajudando, Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Alexandre
Belmonte, esposa e filhos, Presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro Dr. Rubens
Lopes, Secretário Geral da Confederação Brasileira de Futebol Dr. Walter Feldman, Presidente do
Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro Dr. Marcelo Jucá, Diretor de Competições da CBF Dr.
Manoel Flores, Presidente da Suderj Dr. José Ricardo, Grandes Beneméritos, Beneméritos,
Conselheiros do Botafogo, demais autoridades aqui presentes, amigos Botafoguenses, senhoras e
senhores.
Caros Botafoguenses,
Antes de iniciar o meu discurso, quero desejar um feliz 2018 a todos nós, que tenhamos saúde,
sucesso e mais paz, segurança e melhoria da economia para todo o povo brasileiro.
Não tenho dúvida alguma de que a nossa vitória, minha e de meu Vice, Carlos Eduardo, é fruto de uma
proposta vencedora, quando a maioria dos botafoguenses reconheceu termos tirado o Clube de um
lugar que não merecia ter estado, a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Os botafoguenses
identificaram, também, o trabalho sério e dedicado que a diretoria realizou nos últimos três anos para
reequilibrar a difícil situação financeira em que o Botafogo se encontrava, e aprovaram a forma
responsável da gestão administrativo-financeira que adotamos ao longo do último mandato, com a
política pé no chão, visão realista e valorização da prata da casa para seguir adiante.
Por tudo isso, eu posso dizer que assumo o Botafogo com a certeza de que essa vitória é a prova da
chancela e aprovação da maioria dos sócios do Botafogo pelo nosso trabalho. Daí, a ação de seguir
adiante não surge apenas de um projeto, mas de uma disposição para assumir responsabilidades e de
realizar mudanças. Mas, adotar todas as mudanças é ser instável, e recusar todas as mudanças é ser
ultrapassado. Portanto é preciso equilibrar essa situação. Muitas pessoas têm medo das mudanças. Eu
tenho medo que as coisas nunca mudem. Não podemos confundir mudanças com perdas. Às vezes na
vida é preciso mudar para continuar ganhando.
Botafoguenses,
Eu venho de uma família de botafoguenses. Meu avô foi torcedor do Botafogo desde que chegou ao
Rio de Janeiro, meu pai, Nelson Mufarrej, foi Benemérito, Conselheiro e exerceu o cargo de VicePresidente Financeiro, na época em que o ilustre Desembargador Ney Cidade Palmeiro foi Presidente.
Após me tornado sócio em 1964, fui diversas vezes Conselheiro, exerci a presidência do Conselho
Fiscal no triênio 2009/2012, e tive a honra de ser o Vice-Presidente Geral durante o mandato do nosso
querido Presidente Carlos Eduardo, portanto, o DNA alvinegro contém as minhas instruções genéticas.
Botafoguenses,
Durante a nossa campanha, ressaltamos na nossa cartilha toda radiografia do Clube que recebemos há
3 anos atrás, quando estava mergulhado em dívidas, suas contas bancárias bloqueadas, sem
credibilidade, com apenas 6 jogadores, salários e encargos atrasados, e baixíssima autoestima. A
marca Botafogo estava desvalorizada a ponto de entrar no limbo do mercado esportivo. Quero
apenas rapidamente lembrar para grafar aqui alguns atos definitivos e decisivos que marcaram a
retomada da trajetória de ascensão do Botafogo:
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Em 2014, retornamos ao Ato trabalhista, reordenando os pagamentos e obrigações;
Em 2015, fomos campeões da Série B do Campeonato Brasileiro, voltando ao Grupo de Elite do
Brasileirão;
Em 2016, colocamos o Botafogo entre as 5 melhores equipes do Brasil;
Disputamos a Copa Libertadores de 2017, chegando às 4ª de final e na Copa do Brasil fomos
semifinalistas;
Equacionamos dívidas de gestões anteriores; Obtivemos as CNDs (Certidões Negativas de Débito), e
conquistamos o assim o patrocínio Master da CAIXA;
Customizamos o nosso Estádio Nilton Santos com as cores e símbolos do Botafogo;
Fomos campeões no Remo, penta no Estadual e hexa no Brasileiro;
Campões Nacionais de Futebol Sub 20;
Colocamos o Basquete na NBB;
Revitalizamos a Sede de General Severiano e do Centro de Memória, entre demais ações que
acabaram configurando parte integrante do nosso projeto maior, o PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DO
BOTAFOGO, que começou em 2014 sob a liderança do Presidente Carlos Eduardo Pereira, que
juntamente com todos os Vice Presidentes e os Conselhos também presentes e que hoje continua e
está em expansão.
Assumo hoje orgulhosamente a Presidência do Botafogo com o objetivo de reposicionar a marca do
Botafogo dentre as cinco mais valiosas dos Clubes Brasileiros, tendo como projeto uma gestão
transparente, baseando-se nos seguintes preceitos/pilares que utilizamos em nossa campanha e que
vou agora novamente mencioná-los:
Dar prosseguimento e consolidação ao Projeto de Reconstrução do Botafogo;
Aqui, pretendo continuar o rígido controle orçamentário, uma vez que não podemos nunca mais
deixar que o Botafogo mergulhe novamente em dívidas. E para isso, a gestão transparente e a
responsabilidade fiscal irão constituir a bússola de nossa trajetória.
Prioridade para o Futebol, com integração com a Base;
O Futebol é a alma do Botafogo. O time profissional será sempre a nossa preocupação, pois o sucesso
dele nos dá tranquilidade para gerir todos os outros problemas que possam por ventura surgir. E para
isso, acreditem, estarei empenhado pessoalmente, junto com meu Vice-Geral, Vice de Futebol e a
minha diretoria técnica para compor o que há de melhor para o Botafogo, dentro de nossa realidade,
dentro de nosso escopo. As categorias de base, alimentadoras da equipe principal, terão, igualmente,
a nossa total dedicação e empenho. Hoje tendo como Diretor da base o Manoel Renha. Assim,
esperamos conseguir essa integração, tão necessária para o Departamento de Futebol.
Gestão do novo CT Integrado;
O CT é um capítulo à parte. Integrado ao Botafogo, ele terá um salto de qualidade enorme na
formação de seus atletas. Estamos planejando otimizar e dinamizar a preparação física, os
treinamentos e a ascensão dos atletas. Somos o Clube que melhor representa CUSTO-BENEFÍCIO do
país. E garanto aos senhores que o CT será a menina dos olhos de minha administração, formando
jogadores para servir o profissional e servir de ativo para futuras negociações.
Ampliação do Programa de Sócio Torcedor;
Um dos pilares de nossa gestão é o Sócio Torcedor. O direito ao voto foi uma conquista de nossa
política. Assim, lançamos pacotes promocionais para os sócios torcedores, quando iremos pedir ao
Departamento de Marketing para ampliar o Programa, dando mais benefícios e focando no nosso
Estádio Nilton Santos. A mídia digital e as redes sociais serão avaliadoras desse programa.
Valorização da Sede Social, para opção de Lazer aos sócios;
A sede de Jacarepaguá terá uma atenção especial para se tornar mais um ponto de encontro e lazer
para o sócio, aliada à revitalizada sede de General Severiano. Nunca podemos deixar de esquecer em
oferecer aos sócios as opções de entretenimento de um grande Clube. Novidades virão, podem
aguardar através da Vice Presidente Social Christiane Machado;
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6- Buscar novas receitas e parcerias comerciais;
Esse tem sido o nosso desafio permanente, especialmente pela atual crise financeira que o Brasil
enfrenta. Como eu já disse, a emissão das Certidões Negativas de Débitos (CNDs) nos permitiram
patrocínio com a CAIXA, e estamos em via de buscar e ampliar parcerias.
O nosso Departamento de Marketing e Comercial será o nosso braço direito nessa empreitada, e
estarei sempre à disposição deles para agilizar as melhores parcerias para o Botafogo.
7- Priorização de Projetos para os Esportes Olímpicos;
Os Esportes Olímpicos serão priorizados em larga escala. Os resultados estão ai: no Remo somos
Pentacampeões Cariocas e Hexacampeões Brasileiros; Nosso Basquete masculino está classificado
para o NBB; Nosso polo aquático é Bicampeão Nacional (2015/2016) e Campeão Sul-americano em
2016. No vôlei, nós somos Bicampeões cariocas 2015/2016. Mas queremos mais, muito mais: projeto
Multe esportivo é a nossa meta, e estaremos trabalhando na obtenção de Projetos Incentivados para a
manutenção e desenvolvimento dos Esportes Olímpicos, a todo vapor para isso. Este é o Botafogo!
Antes de encerrar, gostaria de agradecer à torcida maravilhosa que o nosso Botafogo tem e que com
certeza terá muitas alegrias nesses anos que vêm, aqueles que votaram na nossa Chapa, a todos os
sócios do Clube, à diretoria que pertenci, aos conselhos do Clube, aos Beneméritos e Grandes
Beneméritos e, em especial, quero agradecer o apoio incondicional do Presidente Carlos Eduardo
Pereira, agora meu vice-presidente geral, e que peço uma salva de palmas pelo trabalho realizado nos
últimos três anos.
Finalmente, encerro minhas palavras com um agradecimento especial à minha família, aos meus
amigos, à minha querida esposa, Maria Lúcia, sempre presente e me apoiando em tudo. Por fim,
dedico essa minha presidência à memória do meu pai, Nelson Mufarrej e de minha querida mãe, que
me ensinaram, no silencio de suas palavras e na ternura de seu olhar que nas grandes batalhas da
vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer.
Feliz 2018! Viva o Botafogo! Muito obrigado!
2.8. O Presidente do Conselho Deliberativo Grande Benemérito Jorge Aurélio Ribeiro Domingues solicitou
ao 1º Vice-Presidente do Conselho Deliberativo Edson Alves Junior de ler o Termo de Posse do
Presidente e Vice-Presidente do BOTAFOGO.
Aos quatro dias do mês de Janeiro de 2018, aos 124 anos de sua fundação, no Palacete Colonial de
Venceslau Brás, perante o Conselho Deliberativo, representado por seu Presidente o Grande
Benemérito Dr. Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, e depois de prestarem compromisso de bem
servirem ao Clube provendo suas necessidades e superentendendo a sua administração com zelo e
dedicação, tomaram posse o Benemérito Dr. Nelson Mufarrej Filho na qualidade de 23 º Presidente do
BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS e o Grande Benemérito Dr. Carlos Eduardo da Cunha Pereira
como Vice-Presidente Geral do BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS, assinando o presente termo na
forma estatutária.
Presidente do Botafogo de Futebol e Regatas
Nelson Mufarrej Filho
Vice-Presidente Geral do Botafogo de Futebol e Regatas
Carlos Eduardo da Cunha Pereira
3. ITENS “C”, “D”, “E” e “F” DA ORDEM DO DIA
3.1. Dando prosseguimento a reunião o Presidente do Conselho Deliberativo abriu a votação dos itens C, D, E
e F da Ordem do Dia representando respectivamente:
c) Homologar os nomes dos Vice Presidentes de Departamentos;
d) Eleger a Junta de Julgamento e Recursos;
e) Eleger o Conselho Fiscal;
f) Eleger os Membros da Comissão Permanente.
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3.2. O Presidente do Conselho Deliberativo Grande Benemérito Dr. Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, solicitou
ao 2º Secretário do Conselho Deliberativo a chamada dos Conselheiros para a eleição, que assim
procedeu.
3.3. Terminada a votação, o Presidente Jorge Aurélio convocou os Conselheiros, Carlos Mattos,
Alessandro Pereira Leite e Paulo Marcelo para realizar a apuração dos votos.
3.4. O Presidente do Conselho Deliberativo Grande Benemérito Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, informou o
resultado da apuração que elegeu os membros indicados abaixo com os seus respectivos votos:
Total de 115 votos.
Vice Presidentes:
De Administração e Pessoas: Paulo Kleinberger – 114 votos favoraveis
De Finanças: Luiz Felipe Gonçalves Novis - 112 votos favoraveis
De Patrimônio: Alvaro Costa de Paula Antunes -113 votos favoraveis
Jurídico: Domingos Flores Fleury da Rocha-110 votos favoraveis
De Futebol: Gustavo Damazio de Noronha - 110 votos favoraveis
De Remo: Daniel Cohen -112 votos favoraveis
De Esportes Gerais: Alexandre Pinto de Brito Oliveira -114 votos favoraveis
De Comunicação: Marcio Santos Padilha de Oliveira -108 votos favoraveis
De Gestão de Estádios: Anderson de Carvalho Simões -106 votos favoraveis
Social: Cristiane Machado -112 votos favoraveis
Comercial e Marketing: Nelson Ramos de Sant’anna -114 votos favoraveis
Executivo: Luis Fernando Carvalho dos Santos -114 votos favoraveis
Junta de Julgamento e Recursos: 113 votos favoraveis
Grande Benemérito Aderaldo Vieira Chaves
Alessandro Pereira Leite
Renato Pereira de Freitas
Rogerio Ribeiro Domingues
Walter Amaral Kerr Pinheiro
Conselho Fiscal: 113 votos favoraveis
Grande Benemérito José Vitor C. dos Santos
Antonio Pereira de Santana Junior
Aldo Augusto Pires Filho
Alexandre Brandão Cardoso
Jorge Paulo Magdaleno Filho
Joseli Pereira da Cruz
Mario Cicero Gonçalves de Melo
Ricardo Wagner de Almeida
Sergio de Albuquerque Cerqueira
Luiz Eduardo Lessa
Comissão Permanente: 113 votos favoraveis
Grande Benemérito Fernando Eduardo Ferreira Mesquita
Benemérito Antonio Henrique Azevedo de Noronha
Benemérita Leila Freitas Soares
Alfredo Costa Mattos
Estefania Maria L. Sanches
João Aurelio Luna Alcina
Marilda Carneiro Chaves
Paulo José Amate
Paulo Marcelo Sampaio
Rodolfo Praça de Mattos
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3.5. O Presidente do Conselho Deliberativo Grande Benemérito Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, solicitou ao
1º Vice-Presidente do Conselho Deliberativo Edson Alves Junior para convocar os Vice-Presidentes eleitos
para assinarem o livro e termos de posse, que assim foi realizado:
Aos quatro dias do mês de Janeiro de 2018, perante o Conselho deliberativo e de seu Presidente o
Grande Benemérito Dr. Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, tomaram posse e assinando o presente termo
os Vice-Presidentes listados abaixo:
De Administração e Pessoas: Paulo Ernesto Kleinberger
De Finanças: Luiz Felipe Gonçalves Novis
De Patrimônio: Alvaro Costa de Paula Antunes
Jurídico: Domingos Flores Fleury da Rocha
De Futebol: Gustavo Damazio de Noronha
De Remo: Daniel Cohen
De Esportes Gerais: Alexandre Pinto de Brito Oliveira
De Comunicação: Marcio Santos Padilha de Oliveira
De Gestão de Estádios: Anderson de Carvalho Simões
Social: Cristiane Machado
Comercial e Marketing: Nelson Ramos de Sant’anna
Executivo: Luis Fernando Carvalho dos Santos
4.

ENCERRAMENTO DA SESSÃO
O Presidente do Conselho Deliberativo solicitou que os presentes ficassem de pé para ouvir e cantar
hino do BOTAFOGO encerrando a Sessão Solene.
Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 2018.

________________________________________
Jorge Aurélio Ribeiro Domingues
Presidente do Conselho Deliberativo

_________________________________________
Eurico Flores Fleury da Rocha
1º Secretário do Conselho Deliberativo

__________________________________________
Alessandro Pereira Leite
2º Secretário do Conselho Deliberativo
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