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Aos vinte e quatro de janeiro de 2019, centésimo vigésimo quarto (rzse1 aniversário da fundação do BoïAFoGo,no salão nobre do Palacete colonial, situado na nv. vencesrau Brás ne 72, nesta cidade do Rio de Janeiro, RJ,
reuniu-se' em sessão ordinária' o Conselho Deliberativo Jo ,ororoco DE FUTEBOT E REGATAS, em 1a
convocação a partir das 19:00 horas e, não havendo o "qrJrrÃ" estatutário, 

"À ,u convocação, às 19:30 horascom a Mesa do conselho assim constituída: Presidente'oo consetto Deiiberativo * Grande Benemérito JorgeAurélio Ribeiro Domingues; 1e Vice-Presidente - Beneméri,o-rdron Arves Junior;2e vice-presidente - EuricoFlores Fleury da Rocha; l-s secretário - Luiz Roberto Arves da sirva Firho; 
" zn i".Ãtário - Aressandro pereiraLeite' Compareceram à reunÌão o+ Grandes Beneméritos, r.1 Beneméritos, 0 Emérito e 42 conserheiros sóciosProprietários.

rNtcto DA SESSÃO

1'1- O Presidente do conselho Deliberativo, Grande Benemérito Jorge Aurélío Ribeiro Domingues, solicitou
::;J:Jlïï 

{onsel:e+;o;que tomassem seus lugares de modo a dar início à reunião e para, de pe,
1"2- Dando prosseguimento à reunião, o Presidente do Conseiho Deriberatrvo convidou o 2e Secretário -Alessandro Pereira Leite e os cons"tÁeiros 

.Francisco Henrique Bueno Meira Ribeiro e carros Eduardo
ffi: ïffij:::ïxi,ï: ijïï:: :: ;ï:iï 3ï;";,* 

J';;r;:il, ao 1e secretário _ Luiz Roberto A,ves da

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2019.
Prezado(a) Conselheiro(a)

Pelo presente' fica o caro (a) conselheiro {a) convocado (a) para comparecer à sessão ordinária do conserhoDeiiberativo' a realizar-se no próxim o día 24de janeiro o" )cirõ, quinta-feira, J, ìrn"rrr, em 1s convocação e aslJ;iïfi1l,:ií'J,ïïuo.'t',o' no saião Nobre do paracete ároniar, à nv. vencesrau sr;s 72, paratratar da

a) Aprovação, ou não, das Atas de 1B/Og/201,8 e 1,6/LO/20L8;b) Ereição para vice-presidente cor.r.iut do conseiheiro ni.rroo Rotenberg;c) Eleição para Vice-presídente rnstitucionar do associado pauro Mendes;d) 
Ï:ïï:ï[;iú:j:r',:tï,l: o";;""to para 201e e deriberar sobre o rimite das operações que trata o

e) Votar o plano de Metas;
f) lnformes do Conselho Diretor
g) Assuntos Gerais

*oïÂFO(o riI Frrï830t I ntcÂTA5
Conselho Deliberativo

Presidente do Conselho Deliberativo
Jorge Aurélio Ribeiro Domingues

2. HOMENAGENS PóSÏUMAS

2'1- o Presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues solicitou quefizessem um minuto de silêncio ao som do ;'toqr" 
du siren.iojj, 

" 
m razãodo falecimento de:

todos de pe,



3.

4.

- Ex-jogador do clube, Daniel pereira Freitas, falecido em 26/1,0/zo1.B;
- Grande Benemérito e Historiador do Clube, Braz Francisco R.S.W. pepe, falecid o em I4/II/2018;
- Emérito Orlando Pinto de Assunção, falecido em 29/12/2OIg

O Presidente do Conselho Deliberatìvo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, antes de entrar na Ordem do Dia,
agradece e parabeniza os Conselheiros que vem de longe para particìpar da reunião do Conselho
Deliberativo. Fala ainda algumas palavras sobre o Grande Benemérito Braz pepe. E finalmente, entra na
Ordem do Dia, começando pelos itens ,,C,, e,,D,,.

ITEM "C" DA ORDEM DO DIA- Eleição para Vice-Presidente lnstitucional do associado paulo Mendes;

4'L - o Presidente do conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, faz a leitura da contagem
dos votos, com resultado de:

Sim:47 votos
Não: B votos

ITEM "8" DA ORDEM DO DIA - Eleição para Vice-Presidente Comercial do Conselheiro Ricardo Rotenberg;

5'3' - o Presidente do conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, faz a leitura da contagem
dos votos, com resultado de;

Sim:45 votos
Não: 10 votos

5'2 - o Presidente do conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, comunica que os dois Vice-
Presidentes foram aprovados e estão empossados, parabenizando-os.

lrEM "A" DA ORDEM Do DtA - Aprovação, ou não, das Atas de rg/09/z0j"g e 1,6/1,0/201,g;

6'1- o Presidente do conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, coloca em dìscussão a
aprovação da Ata de 1'8/09/2018 e como não houve manifestação, .orrni., que a Ata está aprovada.
Em seguida, coloca em discussão a Ata de 1'6/1.0/2018, onde o Grande Benemérito e ex-presidente,
carios Eduardo da cunha pereira pediu para fazer uma correção de tal Ata;

6'2 - o Grande Benemérito Carlos Eduardo da cunha Pereira leu uma carta endereçada ao presidente do
conselho Deliberativo, esclarecendo a fala do Vice-Presidente Executivo, Luis Fernando Carvalho dos
santos, no tocante a uma diferença de aproximadamente RS 17 milhões existente entre as despesas
informadas e realizadas, deixando uma cópia com os membros da Mesa do Conselho Deliberativo;

6'3 - o Vice-Presidente Executivo, Luis Fernando Carvalho dos Santos, pediu a palavra para tecer comentários
sobre sua fala e ratificou o que havia explanado na reunião anterior;

6'4 - o Presidente do conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, pergunta se maÌs alguém tem
colocações afazer sobre a Ata em questão e o Conselheiro Mauro Sodre Maia pede a palavra;

6'5 - o conselheiro Mauro sodré Maia sugere que a elaboração da Ata seja feita com maior detalhamento e
relataqueaconstituiçãodoconselho,porassimdizer,jáéinjustacomaminoriaeseafalaeaposição
dessa minoria é suprimida, sobrecarrega a posição de inferioridade dessa minoria. Citou ainda que na
fala dele, na Ata em questão, fez menção ao estado de crise do Botafogo e que não foi traduzida e pediu
consignação da posição de sua fala em Ata;

6'6 - o Presidente do Conselho Deliberativo, jorge Aurélio Ribeiro Domingues, explicou que as reuniões são
gravadas e que ficam a disposição dos Conselheiros na secretaria do Conselho; falou que ele pode ouvì-
las, anotar o que faltou e a correção será feita. Explicou ainda que a degravação da Ata é muito
trabalhosa. Pergunta se alguem mais gostaria de se manifestar e o vice-presìdente Executívo, Luis
Fernando carvalho dos santos foi o único a se manifestar contra a aprovação da mesma, ficando assim,
aprovada a Ata.

ITEM "D" DA ORDEM Do DIA * Aprovar, ou não, o Projeto de Orçamento para 201.9 e deliberar sobre o
limite das operações que trata o art. 61-, inciso XIV do Estatuto;

5.

6.

7.



7.1 - o Presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, coloca a materia em
discussão, porém, antes, passa a palavra ao Vice-Presidente de Finanças, Luiz Felipe Gonçalves Novis, para
que fizesse a apresentação do orçamento;

7.2 - 0 Vice-Presidente Luiz Felipe Gonçalves
enviada anteriormente a todos os conselheiros,
no que diz respeito à metodologia empregada
adiante:

Objetlvos do Orçarnento

Novis, utilizou apresentação em powerpoint a qual fora
fazendo apenas as explicações necessárias, principalmente
para elaboração do orçamento, a qual segue colacionarja
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7.3 - o presidente do conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, passa a palavra ao primeiro

inscrito, o Grande Benemérito Paulo Sergio Rocha Serra;

7.4 - o Grande Benemérito paulo sérgiã Rocha serra, que fez as seguintes observações. lniclou sua fala

afirmando que o fluxo de caixa tem problemas e erros. o primeiro deles seria o saldo inicial negativo'

complementando que o caixa é físico e não existe física negativa. Ë isso omite necessidade de empréstimo

já no início de janeiro, no valor de R$33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais)' lsso gera saldo negativo

também nos meses subsequentes e se tornando positivo apenas no final do ano' Entende que a solução

serla termos contemplado empréstimo para utilizar como capital de giro. Quando se omite a necessidacle

de empréstimo, consequentemente se omite os juros provenlentes do mesmo' outro erro observado foi

emrelaçãoao139salário,quedeveriateraparecido,nomínimo50%emdezembroenocoshflowesse
pagamento aparece mensalmente, citando que é tão somente um erro de apresentação' outro erro

apontado foia apresentação de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) com venda de atletas que

já era sabido que não se realizaria, então sugere que o orçamento, sendo aprovado' seja revìsado a fim de

que sirva de ferramenta para a diretoria. Em relação ao resumo orçamentário, achou desnecessárìo' uma

páginaamaIsatéporquetemdiferençaS,comoporexemplo,areceitadofutebol,queede
Rs228.000.000,00(duzentosevinteeoitomilhõesdereaìs)enoresumoporcentrodecustosede
R$220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais)' Pontuou aìnda que considera muito útil para a

diretoria, a apresentação por centro de custos e fez observações, como por exemplo' no caso do remo'

onde as receltas e despesas são equilibradas; já os esportes gerais apresentam déficit de R$5'300'000'00
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(cinco milhões e oitocentos mil reais) mesmo considerando os R51.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil
reais), que passou de um ano para outro e ainda chamou muito sua atenção os gastos com secretaria de
esportes gerais na sede no valor de R$1.100.000,00 (urn milhão e cem mil reais) no ano e secretária de
esportes gerais no Mourisco de R$L.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), totalizando
RS3.000.000,00 (três milhões de reais), valor esse que entende exagerado. Já as equipes de natação e polo
apresentam custo de RS533.000,00 (quinhentos e trinta e três mil reais) no ano e zero receita; sendo assim,
entende que não se deve retirar esse valor, por exemplo, do futebol para custear atividades que não são
lucrativas. Tais equipes deveriam ser amadoras, caso entendam que devam ser mantidas. Expos que
quando foi Vice Presidente no Mourìsco na época do "Tete" a natação sustentava o Mourisco e hoje o
Mourisco Mar tem perda e sugere que isso se deva pelos gastos administrativos. No tocante ao
departamento de futebol, o que chamou a atenção foi o gasto com futebol feminino no valor de
RS1.000.000,00 (um milhão d. reais) por ano e entende que deve ser firmada alguma parceria com times
universitários, o que reduziria bastante os custos. euestiona o gasto de RS253.000,00 (duzentos e
cìnquenta e três mil reais)com futebol de salão, na verdade não entendeu porque talgasto está dentro do
centro de custo de futebol. Já o departamento administrativo do futebolde base custa RS1.300.000,00 (um
milhão e trezentos mil reaìs). Observou que os departamentos administrativo, financeiro e controladoria do
clube, com total orçado de RS1.700.000,00 milhão (um milhão e setecentos mil reais), tem RS1.300.000,00
nrilhão (um milhão e trezentos mil reais) com gastos com pessoal. por conta disso, devemos revisar o
orçamento. Coloca ainda que nos gastos administrativos da Sede, tem previsão de RS6.000,00 (seis mil
reais) com preparação física e não entendeu esse iançamento. No tocante a Sede e Jacarepaguá, a mesma
apresenta custo de R$110.000,00 (cento e dez mil reais) no ano e sugere que seja realizado trabalho para
que ela passe a gerar receitas, inclusive sugerindo que se for de todo impossívelque se faça a doação de tal
sede. Já no que diz respeito a Cia. Botafogo, com prejuízo de R$7.400.000,00 milhões (sete milhões e
quatrocentos mil reais); um prejuízo operacional de RS4.300.000,00 milhões (quatro milhões e trezentos
mÌl reais), que, se somada com ã administração do estádio, que e e RS1.600.000,00 milhões (um milhão e
seÌscentos mil reais), eleva o prejuízo dessa Companhia a RSs.900.000,00 milhões (oito milhões e
novecentos mil reais). Entende que Cia. Botafogo e estádio Nilton Santos se misturam e não entendeu o
motivo pelo qual os orçamentos foram separados, Finalizou dizendo que recomenda a aprovação do
orçamento, porém que o mesmo seja revisado;

7.5 * O Presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, passou a palavra ao
Benemérito Antônio Carlos Sabato Mantuano, que pediu para fazer uma ressalva a um dos itens
comentados;

7.6 - O Benemérito Antônio Carlos Sabato Mantuano cumprimenta a todos e iniciou sua fala dizendo que já
no orçamento anterìor havia se manìfestado no tocante à Sede de Jacarepaguá as despesas de tal secJe
estão fora das despesas gerais e as receitas geradas lá, auto sustentam a Sede; receitas estas, oriundas do
Colégio e Posto lava à jato. Pontuou que se as despesas são apresentadas de forma separadas, as receitas
obtidas naquela sede também deveriam ser apresentadas em separado;

7.7 - O Presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, passou a palavra ao
Conselheiro André Magalhães Barros;

7"8 - o ConselheÌro André Magalhães Barros inicia seu discurso falando que quando vemos o orçamento
apresentado, vemos um Botafogo equilibrado, com receita líquida de RS240.000.000,00 (duzentos e
quarenta milhões de reais), dívidas admlnistradas e questiona o que a mídia expõe que o Botafogo deve
milhões e vai acabar, afirmando ser uma mentira, afinal todos os países devem, todas as empresas devem,
e o que tem que existir é a administração da dívida e pelo que foi exposto, o Botafogo tem sues díviCas
administradas. Disse não compreender que, fomos o Campeão Carioca do ano passado, temos o adversário
mais difícil do Brasil e mesmo fomos os campeões. Questionou a elaboração do orçamento ser feita em
cima de campeonato mata-mata, como Copa do Brasil e Sul Americana, pontuando que é perigoso. pontua
não compreender porque o Botafogo está sempre com discurso de caos e questiona a venda do futeboi do
Botafogo para os irmãos Moreira Sales, coisa que não concorda, pois em seu ponto de vista, vender o
futebol é vender o Botafogo e não admite fazer parte, dentro de sua história no clube, participar do
Conselho que vendeu o Botafogo. Pontua que o Botafogo é uma potência e que formou os maiores
jogadores da história do futebol na humanidade. Acredita que deveríamos investir na divisão de base de
forma diferente, pois quando estamos no processo de formação e surge um bom jogador, vendemos. No
mercado de compra e venda de jogadores o Botafogo é intermediário e que nossa riqueza deveria ser a

descoberta de craques. Afirma que é importante uma parceria com os irmãos Moreira Sales, mas não com
a venda para eles e parabenizou o orçamento. Afirma que o grande problema do Botafcgo está nas""'" '"-.,"?.r



penhoras que sofre há muitos anos e que prejudicam o orçamento. Questionou se no decorrer desse ano
pode surgir algo que possa nos atrapalhar;

7'9 - O Presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Aureiio Ribeiro Domingues, passa a palavra ao
Presidente Nelson Mufarrej Filho;

7.lO - O Presidente Nelson Mufarrej Filho cumprimenta a todos e esclareceu que a pedido dos irmãos
Moreira Sales, está sendo feito um estudo pela empresa Ernst & Young com objetivo de viabilÌzar alguma
proposta para gestão do futebol do Botafogo e que o clube está disponibilizando tudo que for necessário
para conclusão do trabalho. Porém, não sabemos qual será a proposta efetiva que virá, mas que não lrá
qualquer interesse tanto por parte deles quanto do clube em vender o Botafogo; a intenção deles sempre
foi de ajudar. Já em relação à penhora, e algo que não pode ser feita muita coisa, uma vez que são dívidas
do passado, mas que todas as medidas são tomadas para mÌnimizar o impacto. Explicou ainda que o clube
hoje, desde a gestão do PresiJente Carlos Eduardo da Cunha Pereìra, é visto como bom pagador, porem
não temos crédito junto a instituições financeiras e dependemos muito da ajuda de alguns ilustres
botafoguenses; citou inclusive o Benemérito Claudio Gipiela Good, que no final do ano, emprestou dinheìro
ao clube para que pudesse ocorrer o pagamento de salário dos funcionários. Deu como exemplo o Banco
BMG, que praticou juros acima do mercado para obtenção de um novo empréstimo, o qual deveremos
pagar até setembro. Em relação ao time, precisamos ser mais otimistas; para que possarÌos fazer uma boa
campanha, por exemplo na Copa do Brasil, onde as premiações são muito boas; e precÌsamos também do
apoio da torcida, que é fundamental;

7 'Ll - O Presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro DomÌngues, comunica que o Conselheiro
Marcelo Camillo Guimarães tem uma pergunta a fazer ao Presidente Nelson Mufarrej Filho;

7.12 - O Conselheiro Marcelo Camillo Guimarães começa sua explanação dizendo que a cada início de
temporada, renova sua esperança e desejo de que o clube vá bem e o tíme desempenhe. Coloca que tem
dúvida em relação aos irmãos Moreira Sales; apenas para confirmar se de fato ainda não houve nenhuma
proposta de modelo de gestão bem como o ternpo previsto para conclusão dos trabalhos da empresa Ernst
& Young, previsto para março. Sendo imediatamente respondido pelo Presidente Nelson Mufarrej Filho
que realmente ainda não houve nenhuma conversa nesse sentido e que espera que a conclusão do estucJo
ocorra entre março e abril. Encerrou desejando sorte a todos e aos novos Vice-Presidentes;

V.I3 - O Presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, esclarece que, ern relação
aos irmãos Moreira Sales, eles solicitaram o estudo e não se manifestaram mais em relação ao assunto e
mesmo assim, quase que diariamente, vemos matérias e comentários em mídias sociais. Devemos ter
cautela com isso e aguardar a proposta que será avaliada pela diretoria para ser ou não, aprovada. Em
seguida passa a palavra ao conselheiro carlos Eduardo Godinho de sousa;

7.L4 - o Conselheiro Carlos Eduardo Godinho de Sousa indagou ao Vice-Presidente LuÌz Felipe Gonçalves
Novis sobre o valor orçado de RS204.800.000,00 (duzentos e quatro milhões e oitocentos mil reais) e um
realizado de RS160.800.000,00 (cento e sessenta milhões e oitocentos mil reais) questionando se as
antecipações e empréstimos estão incluídas na receita realizada, sendo respondido que sim, porem deveria
haver um equivoco no valor apresentado pois o mesmo era de R$240.000.000,00 (duzentos e quarenta
milhões de reais) e não de RS204.000.000,00 (duzentos e quatro milhões de reais). O Conselheiro Carlos
Eduardo Godinho de Sousa retificou seu questionamento, dizendo que o valor orçado para 2018 era de
RS204.900.000,00 (duzentos e quatro mi!hões e novecentos mil reais) perguntando novamente se ali
estariam incluídos os empréstimos e antecipações;

7-15 - O Vice-Presidente Luiz Felipe Gonçalves Novis respondeu novamente que sim, complementando que
são tais empréstimos são receitas não operacionais e que estariam no fluxo de 2018. Esclarecendo ainda
que os dados de 20L8 entraram apenas de comparação;

7.L6 - O Conselheiro Carlos Eduardo Godinho de Sousa entende que empréstimos e antecipação não podem
ser considerados corno receitas;

7'L7 - Novamente o Vice-Presidente Luiz Felipe Gonçalves Novis esclarece que por ser uma entrada de
receita, tem que aparecer no fluxo. E explica ainda que por questão de clareza, existe preferência por
trabalhar em cima do fluxo de caixa, que em seu entendimento é mais fiel ao dia a dia do clube,
exemplificando que podemos ter um contrato ainda em vigor, mas que já recebemos no ano anterior, logo
ele não aparecerá no fluxo, mas tem que aparecer no orçamento, que é uma exigência da legislação, CBF e
P rofut;

7.78 - O Conselheiro Carlos Eduardo Godinho de Sousa pergunta ainda se efetivamente só conseguimos
realizar RS121.000.000,00 (cento e vinte e um milhões de reais) de receita. ïndaga o que ìeva a crer que r'\o

próximo ano faremos mais que o dobro da receita do ano anterior. No que é respondido que as receitas são
factíveis de serem realizadas uma vez que são baseadas, por exemplo, em venda de jogadores com valore t 
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atualizados de mercado, concordando no que diz respeito à postura mais agressiva do clube quando da
negociação de atletas para que consigamos atingir tal número. O Conselheiro Carlos Eduardo Godinho de
Sousa encerrou sua fala esclarecendo que foi o único membro do Conselho Fiscal a votar contra o
orçamento, mas que fez a entrega dos esclarecimentos acerca de seu voto, entregando na Mesa do
Conselho Deliberativo, o qual segue adiante colacionado;

Rio de Joneiro, 21 de janeira de 2019.

Aos ilustres:
Presidente do Conselho Fiscol do Botofogo de
Presìdente do Conselho diretor do Botafogo de Futebol e Regatas
Presidente do Conselho detiberotivo do Botafogo de Futebot e Regatas

Prezodos senhores,

Regetas

Venho por meio deste apresentar minha onólise sobre o proposto orçamentória opresentado pelo
conselho diretor pora emissõo de parecer.

Entendo ser o orçamento a ferromento mois ímportonte poro balizor custos e a!ínhar caixa,
evitando assím falhas nos pdgomentos que prejudicam o desempenho esportivo, vide o ocorrido no ano ãe
2018.

O parecer do Conselho Fiscal acerco do orçamento 2AL8 externava forte preocupoção com
algumas previsões de receitos classificadas camo "extremomente otimistds", tois como os RS 20 mithões
em vendas de iogodores e o aumento de 100% com o Sou Botofogo. A CF tumbém recomendava melhoría
não apenas no arrecadaÇõo, mas também nas despesas, que não estavam sendo reduzidos para se
adequorem ao novo ano sem LÌbertodores nem porcelos de ontecipação de receitas do Globo.

As preocupações contìdas no porecer do CF se concretizaram de formo bostonte grove. As receitas
"extremamente otimistas" nõo se reolízaram, não houve melhoria no departamento comercÌol para
orrecodar mais recursos e não houve por parte do odministroção ação efetìva pora conter os despesas.

Com isso, o clube ficou incapocitado de monter suos operaÇões jú no prìmeiro semestre, sendo
obrÌgado o recorrer a sucessívos emprestimos e ontecipoções emergencíais paro pogor suas contas
correntes. Tais operações trazem um custo altíssimo pãra as receitos futuras do Botafogo.

Dionte de tol crise, esperave-se uma dróstìca correçõo de rumos pora 2019. A proposta
orçamentário pora este ano, porém, revelo que nõo houve mudonços. Ao contrário, dposto-se na mesma
receíta que nos levou à atual situoçõo de quose incopocídode operocional.

O orçamento 2019 elabarado pelo Conselho Diretor oumenta sígnificotivomente a previsão Ce
receitas de baixíssimo probabilìdade de realizoção, como os RS 77,2 mìlhões em venda de jogadores
(eventualmente realocodos parciolmente em outra rubrico dpenos para minimizar a reaçõa negativa o
este valor).

Pelo lodo dos despesas, o novd proposta orçamentária amplio os gostos gerencióveis. O ,leficìt
combìnado de remo, esportes gerais e dube passo de RS 6,7 milhões realizados em 2A18 paro R$ 8,5
milhões orçados em 2019, na contromãa do que seria esperado e imperioso, que é o redução imedíata de
tais valores.

O Conselho Díretor busca adequor as receitas òs despesos, quando as boas proticos mandam
odequor as despesas (que sõo mais certas e gerenciáveis) òs receitos (que sõo mois incertos), projetando
pelo menos três cenarìos e trobalhando com o pior caso, que inclusive nos últímos onos tem sido sempre o
mais real no Botafogo, como em 2018.

Futebol



Portonto, se o significativo aumento de receitas nõo for embosodo por justificotivos realistos,
devemos trabalhar cam o pior (e mais provóvel) cenarÌo de arrecadação e adequar as despesas a este
cenório.

COMPARATIVO ORCADA X REALIZADO DE 2077 A 2079
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AUMENTO GERAL DE RECEITAS PROPOSTO PARA 2A19

Orçamento opresentodo poro 2019: RS 246 milhões (55% o mais que reatizado 2O7g)
Orçodo paro 2018: RS 204,9 Milhões
Realizado em 20L8: RS 160,8 Milhões
Diferenço de: -22% (negatívo)
Obs.: Apesor de nõo ter sido alcanÇado o orçomento projetado pora 201g, o proposto orçomentória para
24L9 opresento aindo um incremento de 53% em relação ao valor reolizado no mesmo ono, porem nõo
sõo apresentados ações ou projetos que justifiquem os números propostos.

R EC EITAS R EALIZADAS P E LO F UTE BO L / M AR KETI N G /CO M E RCI AL 20 1 8
Receitas realízadas 20i.8: RS t60,g milhões
Antecipoções e empréstimos: RS 39,8 milhões (10+77+7g,g)
Receita reol: 2018 (sem emprestìmos e antecipações): Rg l2l mithões
Despesas em 20L8: RS 739,3 milhões
Resulìodo: - RS 78,3 mÍlhões (negativo)
Abs.: Receítas sãotadas as recurcss praveníentes ds vends de mercadorias aw de urnç presfeiçõo d*
serviços, porern nem tçdos sça ariundas de ventlss úu prestações de servíças, ccm,) ,.,.--i
exemplo: alugueis, rendímentos de Ltrils aplimçõa financeira, luras tJ r., :.
Levundo ern canta este prìncípio basirc de mercçda, de'temos considerrsr que no ana de 2ütg a vüìçt ::..i
rercita total srrecçdsds nãa foi suficiente pçrü a{car com as despesas realizçdas na mesrno periadc.

SECEITAS COM ptREtTO_S FEàERATTVOS E ECONôM\COS:
Arçamento apresentado poro 201"9: RS 77.2 milhões
Vendas reolizados em 2017 - R$ Z milhões
Vendas realizodas em 2018 - RS l4.S mithões
Diferenço de 70% em relação oo realizado em 20j.7
Diferença de 400% em relação ao reolizoda em 2018
obs.: Além da gronde diferenço entre ds vendas realizadas nos dois últimos onos, os números tombem nõo
ievam em conta as recentes vendas de Motheus Fernandes e lgor Robelo, sendo estes os princípais
"ativos" até o epoco da elaboração da proposto orçomentária.

RECEITAS COM PUBLICIDADE E PATROCíNIO
Orçomento apresentodo pora 2019: RS SB.7 milhões
Receita realizada em 201"7: RS 12,3 milhões
Receita reolizado em 201-8: R$ 75,6 mílhões
Dìferença de 370% em reloção ao realizado em 2077
Diferença de 270% ern reloçõo oo realizodo em 201_8 \
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Obs.: Apesar da proposto orçamentorìa projetor aumento de moìs de 270% em reloçõo oo realizado cie

2018 e 370% para 2017 (ano em que o clube disputava a Libertadores e Copo do Brasit) nenhuma
justificativa ou plono de oção foi opresentoda.
Sobre a justificativo do deportamento comercÍal de captaçõo de R$ 37 milhões atrovés de venda de placos
publicitário, os números anuncìodos pela CBF, que é o responsdvel pelo negocioção, dão conta de valores
no casa de RS 5 mílhões/ono para coda clube, conforme materia do ESPN Õnexo d este.

PROPOSTA ORçAMENTARTA qARA ESqORTES GERATS

Apesor do grave crise enfrentodo pelo Botafogo, não sõo apresentodos medidos poro diminuiçõo dcs
despesos em esportes gerois, remo e clube. Ao contrório, o deficit operocíonal solto de RS 6,7 milhões
reolizodos em 2018 pora RS 8,5 milhões orçodos em 2019. Nõo seria correto que fossem propostos cortes
e diminuição de despesas.

Receitas 20'18 Orçado 2S18 Realizado 2019 Orçado
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Por iim, me parece prudente que o Conselho Fiscal nõo referende um orçomento que por um lado
apresento receitas sobidamente muito inflodas, artificlois e distantes ds realidade, e por outro nõc tonts
oção poro reduzir as despesos. O orçomento nõo busca o equilíbrio finonceiro nem por receitos nem oor
despesos, e a diferença reol entre gostos e arrecodaçõo prenuncìo novo crise aguda a se obater sabre o
Botofogo em 201-9, como já oconteceu em 2018.

É dever do Conselho Diretor apresentar uma peço orçamentória reolista e embosoda por um plano
de oção com propostds concretas, inediatos e foctíveis pora conter os defìcits correntes.
Sem mais paro o momento, renovo meus protestos de estimo e elevqda consìderoçõo.

Atenciosomente,

7.tg - o Presidente do Conselho Deliberativo, Jorge
que recebeu a justificativa e que a mesma será
Conselheiros que queiram fazer a leitura. E passa a

Ricardo Wagner de Almeida;

Auréiio Ribeiro Domingues, usou da palavra para dizer
anexada ao orçarnento e dìsponibílizada a todos os

palavra ao Conselheiro e Presidente do Conselho Fiscal,
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7.24 - o Presidente do Conselho Fiscal, Ricardo Wagner de Almeida lembra que o Conselho Fiscal se reuniu
três vezes para trabalhar nesse orçamento. Disse que na primeira vez surgiram muitas dúvidas e críticas,
então se reuniram com o Conselho Diretor, que foi demorada, porém produtiva e uma última vez para
analisar e elaborar o parecer. Afirmou que o Conselheiro Carlos Eduardo Godinho de Sousa esteve oresente
todas as vezes e votou contra o parecer, porém a favor do Plano de Metas e também do valor C,e L4%
(quatorze por cento), fixado por eles, valor o qual é calculado quando se reconhece a receita orçada bem
como a necessidade de crédito. Diz não entender seu voto, pois negou uma coisa e aprovou outra. Lembra
ainda que quando era oposição comparecia às reuniões do Conselho Deliberativo para questionar que as
despesas fossem controladas e no cenário de hoje, estamos vendo que as mesmas estão controladas,
correndo atrás de novas receitas e a oposição de hoje critica as receitas que o Conselho Diretor está
tentando conquistar;

7.21 - o Presidente do Conseiho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro DomÌngues, cedeu a palavra ao
Conselheiro Carlos Eduardo Godinho de Sousa para que respondesse ao presidente do Conselho Fiscal,
Ricardo Wagner de Almeida;

7.22 - o Conselheiro Carlos Eduardo Godinho de Sousa esclareceu que o percentual acordado foi autorizado
para que a diretoria tivesse mais flexibilidade e que seu voto foi elaborado de forma técnica;

7.23 o Presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, chama o Conselheiro Antônlo
Carlos Copello Ferraz Junior;

v.24 - o Conselheiro Antônio Carlos Copello Ferraz Junior se dÌsse preocupado com a colocação do
Conselheiro sobre só termos conseguido RS120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) fora as
antecipações e que foi orçado para este ano, pouco mais que o dobro desse valor de receita. E ainda que,
de encontro ao que o Presidente do Conselho Fiscal expos sobre redução de custos, onde observamos que
foi orçado um prejuízo de mais de RS8.000.000,00 (oito milhões de reais) entre clube, esportes gerais e
remo, que são itens interessantes de se ter porem gerenciáveis. Se estamos com problemas de fluxo de
caìxa esses vaiores deveriam ser revistos. Taìs despesas, não temos obrigação de pagar e sim profut e ato
tra ba lhista;

7,25 - o Vice-Presidente Luiz Felipe Gonçalves Novis mais uma vez esclarece que tais valores aparecem em
razão das obrigações impostas por lei, mas não significa que efetìvamente o clube irá pagar isso. podem ser
valores que inclusive já foram pagos. Citou como exemplo o basquete, que aparece com despesa de
R55.000.000,00 (cinco milhões de reais) no orçamento e que se olharmos no fluxo de caixa teremos que
abater pelo menos RS1.800.000,00 (um rnilhão e oitocentos mil reais), que é dinheiro que efetivamente
está no fluxo e não foÌ considerado no orçamento;

7'26 - o Ptesidente do Conselho Deliberatirto, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, concede palavra ao
Conselheiro e Membro do Conselho Fiscal, Alexandre Brandão Cardoso, que pediu um aparte nas falas dos
Conselheiros Carlos Eduardo Godinho de Sousa e Antônio Carlos Copello Ferraz Junior;

7'27 - o Conselheiro Alexandre Brandão Cardoso expõe que acredita que a dúvida que está acontecendo e a

confusão entre orçamento e balanço, que orçamento tem que ser comparado com orçamento e que se
está debatendo o valor de RS121.000.000,00 (cento e vinte e um milhões de reais) como sendo de
orçamento e ele só pode ser descrito no balanço;

7'28 - o Presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Aurelio Ribeiro Domingues, chama o Vice-presidente
Ëxecutivo, Luis Fernando Carvalho dos Santos, para também fazer um aparte sobre o assunto;

7.29 - o Vice-Presidente Executivo Luis Fernando Carvalho dos Santos disse que por duas vezes foi colocado
que nos números indicados no orçamento existe o deficit de R58.000.000,00 (oito milhões de reais) em
esportes gerais. lnfelizmente o orçamento não nos permite explica o que foi decidido pelo Conselho
Diretor, ou seja, que não haverá RS1,00 (um real) gasto com esportes olímpicos de competicão sem que
haja respectivo aporte orçamentário atraves de projeto incentivado ao esporte, com exceção do remo, que
mesmo assìm, havendo necessidade, será rebaixado ao seu grau de competitividade. Colocou ainda que o
único esporte garantido, por já haver recebido aporte orçamentário através de patrocínic para a
temporada 20!8/1'9, é o basquete. Já o vôlei, está aguardando aporte da Ambev para garantir partícipaçãc
na Super Liga. Explica ainda que nossa participação na NBB pode durar até maio, sendo que os valores para
manutenção da equipe já se encontram garantidos numa conta separada, do projeto incentivado, que só
pode ser retirado com despesas exclusivas do basquete;

7.30 - o Presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, concede palavra ao
Conselheiro Mauro Sodre Maia;

7.31 - o Conselheiro Mauro Sodré Maia elogia que o orçamento está tecnicamente bem elaborado, ficando
claro que houve evolução do orçamento passado, principalmente na questão de contas a pagar, que foi
feito com muita transparência, mas o que está questionando são as premissas, pois o orçamento serve para /..:..'\ ,i''t. --4?--"
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orientar a visão estratégica do clube e como instrumento para governança, que deve ter um olhar sobre o
orçamento, que deve ser claro e realista para que possamos ter um acompanhamento de sua execução. A
fala do Vice-Presidente Executivo, Luis Fernando Carvalho dos Santos, mostra não só ausência da premìssa,
mas também da condicionante, item que precisa ser explorado com maior clareza; ou seja, explicar que tal
despesa ou receita ocorrerá desde que o fato "X" aconteça. Além disso, se formos analisar o histórico dos
crçamentos projetados e realiados, veremos discrepâncias, a menor, entre eles, ou seja, sempre o que se
executou fica a quem do que foi orçado, o que significa que nos últimos anos estamos colocando
orçamentoirreal,oqueémaléficoparaoclube.Adiscrepâncìaentreoqueéreal eoqueépossível levaa
uma visão equivocada, inclusive, gerencialmente falando. Defende a realização de orçamentos pautados na
realídade. Citou como exemplo o Corinthians, que orçou cerca de RS43.000.000,00 (quarenta e três
milhões de reais) de receita publicitária; e nós estamos colocando trinta e poucos milhões de reais, daí
questiona se estamos tão prjximos deles. Conclui que apesar de o orçamento ser tecnícamente bem
elaborado, defende que o mesmo seja mais dentro de nossa realidade, para que haja melhor gestão e
governança;

7-32 - o Presidente do Conselho Delíberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, concede palavra ao Vice
Presidente Luiz Felipe Gonçalves Novis;

V,33 - o Vice-Presidente Luiz Felipe Gonçalves Novis explìca em cima do questionamento do Conselheiro
Mauro Sodré Maia, que temos como premissa, por exemolo, o basquete, onde nas despesas da Vice
Presidência de Esportes Gerais, está orçada para manutenção da atual equipe profissional de basquete, ate
maio de 2019, considerando-se para tal a disponibilidade de R51.800.000,00 (urn milhão e oitocentos nril
reais) referente ao saldo do projeto incentivado, ou seja, tomou-se como premissa de que manteremos o
basquete profissional só até maio, por termos recursos para tal e que, a partir de junho, foram estimadas
apenas despesas para uma estrutura mínima, caso não ocorra novo proleto. Nesse momento foi
interrompido pelo Conselheiro Mauro Sodré Maia, que questionou o porquê de estar inserido no
orçamento tais gastos uma vez que essa não é nossa prioridade; e que não havia sido informado
anteriormente o esclarecimento que o Vice-Presidente Executivo Luis Fernando Carvalho dos Santos fez,
sobre a descontinuidade caso não ocorra novo aporte. Dito isso, o Vice-Presidente de Finanças Luiz Felipe
Gonçalves Novis, esclarece ainda que se trata de um plano que estabelece metas futuras e que a nossa
realidade estará demonstrada no balanço e que a nívelde orçamento entende ser perfeitamente possívei a

demonstração apresentada, pois consìdera viável estabelecer melhorias e novos patamares. O orçamento
tem a importância de estabelecer uma visão para alcançar metas melhores do que as já atingidas;

7-34 - o Conselheiro Mauro Sodré Maia explanou novamente que a divergência que expõe é a diferença
entre o possível, o impossível e o razoável, sendo que quanto maior for a discrepância, maior será o tombo.
Entende ainda que os números apontacios no orçamento são inexequíveis, principalmente na parte de
geração de receitas, como por exemplo, os valores apontados como prováveis com a venda de jogadores
de futebol, pois sequer temos material para isso;

7'35 - o Presídente do Conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, concede palavra ao Vìce-
Presidente Executivo Luis Fernando Carvalho dos Santos;

7.36 - o Vice-Presidente Executivo Luis Fernando Carvalho dos Santos que coloca que o Conselheiro Mauro
Sodré Maìa tem razão no que diz respeito a olharmos para a realização do possível, do provável e do
irnpossível. Comenta que nos últimos quatro anos o Botafogo vem vivendo no nível do impossível e só
estarnos sobrevivendo por estar projetando níveis impossíveis e até então, temos vivido, projetado e
sobrevivido esse nível. Coloca que nosso orçamento, para viver no nível do realizável sem mirar o
impossível, teríamos que escolher dois lugares para reduzir custos, que são pagamento de dívidas e futeool,
pois essas duas rubricas representam go% (noventa por cento) dos gastos do Botafogo. Já reduzimos o
nosso orçamento real do futebol que é o menor desde 2016 e questÌona se podemos cortar ainda mais o
futebol. Questiona também se podemos deixar de pagar as dívidas, e que se ao fizermos tal escolha
seremos excluídos do Profut e Ato Trabalhista. O que está sendo feito é somar o orçamento mínimo do
futebol às dívidas que temos que pagar e se não projetarmos captação de receitas no mesmo valor,
chegaríamos num estado falimentar. Finaliza dizendo que se não nos esforçarmos para tentar realizar o
impossível, não sobreviveremos, uma vez que não há fórmula mágica;

7.37 - o Presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, concede palavra ao Grancle
Benemérito José Vitor Caetano dos Santos;

7.38 - o Grande Benemérito José Vitor Caetano dos Santos começa sua explanação dizendo que apenas um
ano no Botafogo, o que foi previsto chegou muito próximo do realizado, que foi no orçamento de 2015
tendo em vista que após o time ser rebaixado para serie B, foi montado um elenco bem mais barato e a

diferença entre o orçado e realìzado foi de apenas 3% ítrês por cento). Coloca que em seu ponto de vista, "-zl
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quando o Conselho Diretor for elaborar o orçamento, deveria fazê-lo juntamente com o Conselho Fiscal,

para que não aconteça de eles fazerem um cálculo em clma de previsão e o Conselho Fiscal fazer sua

análise em cima do balanço, que e a análise real. Ato ccntinuo, fez a leitura do parecer emitido pelo

Conselho Fiscal:

"Conselho Fiscal

2018/7O2O

PARECER N.9 O1l2019 _ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2OTg E LIMITE PARA OPERAçÕES DE CRÉDITO POR

ANTECTpAÇÃO DE RECEtTA PARA O EXERCíC|O DE 2019.

DATA:2I/01,/19

PROPOSTA ORCAMENTÁRIA

O Conselho Fiscal recebeu em 1"2 de dezembro de 2018 a proposta de orçamento para 201"9 e demais

relatórios pertinentes para a emissão do presente Parecer.

Ocorreram duas sessões ordinárias de análise, a contar corn esta, além de uma Reunião de trabalho com a

Dìretoria do Botafogo para esclarecimentos, o que inclusive gerou a necessidade de ajuste de dados da

proposta ora envìada.
Colocada em votação neste Conselho Fiscal, a Proposta Orçamentária para 2019 foi aprovada com as

ressalvas abaixo descritas, sendo B votos a favor e um votc contra do Conselheiro Carlos Eduardo Godinho

de Souza.

Ressa lvas:

1- Com base no princípio da transparência, perseguidos por todos os poderes do Clube sugeriram que o valor
de RS 37.200.000,00 (trinta e sete milhões e duzentos mìl reais) constante do item de Receita extraordinárìa

/ Placas publicitárias, quando efetivamente arrecadado no exercício, forme uma Reserva Técnica, e que sua

aplicação e destinação seja objeto de ampla divulgação junto ao Conselho Deliberativo.

2- Que a Diretoria e os gestores setoriais dos Esportes amadores busquem ações proativas com vista a serem

autossuficientes e sustentáveis, na forma elencada do Plano de Metas tambem apreciado por este Conselho

F isca l;

3- Fica reiterada a necessidade quanto ao cumprimento dos prazos para o envio dos documentos a este

Conselho Frscal, ainda que as justificativas para o atraso no envio da proposta de 201"9, tenham sido acatadas
por este colegiado.

PERCENTUAL E LIMITE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA 2019

Este Conselho Fiscal também apreciou e deliberou sobre o iimite para operações de crédito por antecipação

de receita para o exercício de 20L9. Após o debate na mesma sessão ordinária ocorrida em 2UA1.1L9, em

atenção as Considerações e Principais Premissas do Orçamento de 2019 e com base na convocação do

Conselho Deliberativo datada de 1,5101,/1,9, atrelado as competências deste colegiado, sugerimos que seja

limitada para o exercício de 2019 o teto de antecipações de operações e crédito para o exercício de 201-9, em

1,4,21% (quatorze, virgula vinte e um por cento), sendo tal sugestão aprovada por unanimidade e consenso.

PARECER NP O2I2O19 _ PLANO DE METAS

DArA:21,/01.1L9

Parte 1.: DAS CONSIDERAçÕES lNlClAlS

1-. O Conselho Fiscal recebeu a proposta do Plano de Metas para 2019 do Botafogo de Futebol e Regatas, não

tratando a Companhia Botafogo, em 1711,2/20iE, sendo apreciado por este colegiado na Sessão Ordinária de

2u01./201e.

2. Considerando ser competência do Conselho Fiscal, conforme o estatuto do clube em seu artigo 97 Vl;

3. Considerando a inserção no Estatuto do capítulo ll- Das Práticas de Governança;

i,
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4. Considerando que o Plano de Metas e um ato de gestão do Ccnselho Diretor, art. 1-13;

Parte 2: DA ANÁLISE

Na forma do Art. 97, inciso Vl do Estatuto, compete ao Conselho Fiscal dar parecer sobre o Plano de Metas;

1. O Orçamento 201-9 foÌ aprovado na mesma Sessão Ordinária que foi deliberado o Plano de Metas;

2. Academicamente, reiteramos a sugestão de que seja realizado primeiro o Plano de Metas e a partir deste,

o Orçamento. Entretanto, considerando-se que o clube está aperfeiçoando sua gestão, sendo aceitável o que

foi feito neste ano, encaminhando se primeiro o Orçamento e logo depois o Plano de Metas;

3. Sugerimos e reiteramos as re -,salvas do Parecer deste Conselho Fiscal emitidas em 1"9/02/2018, se fazendo
necessária a sugestão de criação de indicadores para cada item do plano já com os respectivos resultados
apurados para o primeiro bimestre de 2019 até a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo ern

março do corrente ano.

Farte 3: DA CONCLUSÃO

Por fÌm, concluímos, com a manifestação favorável ao Plano de Metas de 20L9, com as ressalvas elencadas
na Parte 2 (Da análise).

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2019."

7.39 - o Presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Aurélìo Ribeiro Domingues, coloca em votação conjunta
o projeto de orçamento, o plano de metas e o percentual proposto pelo Conselho Fiscal, sendo aprovado por
maioria, com apenas 7 (sete) votos contrários os ltens "D" e "E" da ordem do dia.

lïËM "F" DA ORDEM DO DIA - informes do Conselho Diretor;

8.1 - não houve informes do Conselho Diretor.

9. ITEM "G" DA ORDEM DO DIA - Assuntos gerais;

9.1 - O Conselheiro André Magalhães Barros iniciou sua fala sugerindo que devemos abrir o Botafogo, pois

sua potencia é a torcida de futebol e que devemos ter um plano de sócio com manutenção muito mais

barata, com direito a voto, servotado e frequentaro clube, com uma meta de 50 a 100 mil sócios com uma
mensalidade de RS50,00 (cinquenta reais) ou R$L00,00 (cem reais), pois isso seria uma maneira de trazer
arrecadação de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por mês, o que pagaria uma folha salarial. Expõe
que tal campanha deveria ser a nível nacional já que o Botafogo tem muitos torcedores de fora do Rio e
que, com um valor mais acessível, se associariam;

9.2 * o Presidente do Conselho Deliberativo, Jorge Auréiio Ribeiro Domingues, sugeriu que o Conselheiro
André Magalhães Barros procurasse o Vice-Presidente Administrativo, Paulo Kleinberger para que o mesmo
apresentasse o projeto da Constelação Alvinegra, que congrega botafoguenses de todos os estados do
Brasil e até mesmo de outros países. E sugere que ele faça uma proposta para o sócio torcedor diretamente
ao Conselho Diretor, uma vez que prevísto no estatuto, o qual pode ser modificado. Após, chama o

Benemérito Antônio Carlos Sabato Mantuano;
9.3 * o Benemérito Antônio Carlos Sabato Mantuano iniciou seu pronunciamento alertancio sobre as

vacâncias do Corpo Permanente decorrente do falecimento de seus integrantes e à demora na substituição
deste, por outro Benemérito. Solicitou também que a lista de presenças do Conselho Deliberativo fosse

formada de forma separada pelos membros do Corpo Permanente e do Corpo Transitório. Sendo

interrompido pelo Presidente do Conselho Deliberativo Jorge Aurélio Ribeiro Domingues dizendo que faria
3listas: uma do Corpo Permanente, outro do CorpoTransitório e outra da lista em espera. Ato contínuo, o
Benemérito Antônio Carlos Sabato Mantuano fala das datas festivas fixas no Brasil e questiona o porquê de

não obedecermos às datas comemorativas do Botafogo, ou seja, Regatas, dia 01,/O7; Futebol, L2/O8 e a

Fusão, 081L2,já que são datas fixas; dando como sugestão que se a data cair num sábado, domingo ou

feriado, que não se faça reunião, apenas uma missa. Mudou para o assunto futebol questionando o

contrato do Técnico Zé Ricardo, que foi prolongado até o final do ano, mesmo após vergonhosa derrota na 
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primeira rodada do Campeonato Carioca. Coloca que no dia 0310812018 fez uma solicitação ao
Departamento Jurídico do Clube, cópia do Estatuto da Cia. Botafogo bem como cópia das Atas das três
últimas reuniões ordinárias e Extraordinárias da referida Companhia e que até hoje e questiona porque
não foi atendido até o momento. Por fim questionou o motivo pelo qual ocorreu o deslígamento do Vice-
Presidente Comercial, Nelson Santana, e se ele continua Presidente da Cìa. Botafogo.

10. ENCERRAMENTO DA SESSÃO

10.1 - O Presidente do Conselho Delìberativo, Jorge Aurélio Ribeiro Domingues, solicitou aos Conselheiros que
ficassem de pé para ouvir o Hino do BOTAFOGO, em seguida, declarando encerrada a sessão ordinária, cujo
registro se faz por meio desta ATA.

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2019.

dson Alves Junior
dente do Consel

-A*essandro
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