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ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE DE FUTEBOL 

CONSELHO DELIBERATIVO 
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte vinte um, as dezenove 
horas, de forma mista, PRESENCIAL na Sala Ely Camargo do Centro de Cultura e Eventos 
Plinio Arlindo De Nes, localizado na Rua Assis Brasil, 20 D - Centro, na cidade de Chapecó, 
estado de Santa Catarina e VIRTUAL através da plataforma GoToMeeting, reuniram-se os 
membros do Conselho Deliberativo da Associação Chapecoense de Futebol, para uma 
Reunião Extraordinária, com a finalidade de deliberarem sobre os assuntos de interesse da 
associação, conforme Edital de Convocação, devidamente publicado na imprensa local, com 
o seguinte teor: “ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE DE FUTEBOL CONSELHO 
DELIBERATIVO EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. O 
Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Chapecoense de Futebol, associação 
civil, sem fins lucrativos, com sede a rua Clevelândia n° 807-E, centro, na cidade de 
Chapecó, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob n° 83.018.788/0001-90, senhor 
Rudimar Roberto Bortolotto, nos termos do art. 22 e seguintes do Estatuto, CONVOCA 
todos os integrantes do Conselho Deliberativo para uma SESSÃO EXTRAORDINÁRIA e 
uma SESSÃO ORDINÁRIA, que se realizarão conjuntamente no dia 26 de janeiro de 2021, 
de forma mista, sendo PRESENCIAL na Sala Ely Camargo do Centro de Cultura e Eventos 
Plinio Arlindo De Nes, localizado na Rua Assis Brasil, 20 D - Centro, na cidade de Chapecó, 
estado de Santa Catarina e VIRTUAL através da plataforma GoToMeeting, em primeira 
convocação/chamada as 18hs30min com a presença mínima de 50% (cinquenta por cento) 
dos membros efetivos ou em segunda convocação/chamada as 19hs00min com a presença 
mínima de 25% (vinte e cinco por cento) dos membros efetivos, observada a seguinte ordem 
do dia: SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 1. Ratificação de Gilson Sbeghen como Presidente do 
Conselho de Administração, com o falecimento do presidente Paulo Ricardo Magro; 2. 
Recomposição do cargo de Vice-Presidente Administrativo Financeiro do Conselho de 
Administração, com a nomeação e posse de Orivaldo Chiamolera 3. Indicação e posse do 
Presidente de Honra para o período de janeiro a dezembro de 2021, em razão da 
prorrogação de mandato do Conselho de Administração; 4. Apresentação dos diretores 
voluntários nomeados pelo Conselho de Administração para o mandato até 31 de dezembro 
de 2021. 5. Análise e votação da indicação do Conselho de Administração para a concessão 
do título de sócio benemérito ao senhor Paulo Ricardo Magro Junior, in memoriam a Paulo 
Ricardo Magro, ex-presidente do clube, nos termos do art. 9º, inciso II e § 1º, do Estatuto; 
6. Aprovação de novos membros do Conselho Deliberativo, atendendo o disposto no art. 90 
do Estatuto” SESSÃO ORDINÁRIA 1. Apreciação do balancete trimestral do período de 01 
de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 a ser apresentado pelo Conselho de 
Administração, com análise do Conselho Fiscal; 2. Análise e votação do orçamento para o 
exercício de 2021, a ser apresentado pelo Conselho de Administração, com o parecer do 
Conselho Fiscal; 3. Outros assuntos sem caráter deliberativo. Nota 1: As presenças serão 
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computadas presencialmente e eletronicamente, sendo válidas para a sessão extraordinária 
e ordinária. Nota 2: Para participar da sessão presencial deverão ser observadas todas as 
normas sanitárias de saúde, higiene e segurança, sendo imprescindível que o conselheiro, 
em dia com suas obrigações, mantenha o distanciamento social mínimo e utilize máscara. 
Nota 3: Para participar da sessão virtual o conselheiro, em dia com suas obrigações, deverá 
ingressar na reunião pelo seu computador, tablet ou smartphone no endereço eletrônico 
https://global.gotomeeting.com/join/192422773, cuja senha de acesso será fornecida por 
meio eletrônico a cada conselheiro antecipadamente. Nota 4. Se é a primeira vez que usa o 
GoToMeeting, importante baixar o aplicativo antecipadamente no endereço eletrônico 
https://global.gotomeeting.com/install/192422773 Nota 5. Qualquer dúvida ou dificuldade 
de acesso para a sessão virtual, manter contato com a TI da ACF pelo email 
suporte@chapecoense.com ou fone/whatsapp (49) 98872-5425 (Eduardo F. Protto). 
Chapecó (SC), 18 de janeiro de 2021. RUDIMAR ROBERTO BORTOLOTTO. Presidente.” 
Aberta a sessão, o Presidente do Conselho Deliberativo, Senhor Rudimar Roberto Bortolotto 
agradeceu a presença de todos reiterou o respeito as regras de prevenção do COVID-19 para 
os participantes presenciais e iniciou a leitura de uma breve mensagem: “Imprevistos e 
adversidades em nossas vidas ou organizações, sejam alheios à vontade ou como 
consequência de atos mal praticados não são raras, com mais ou menos intensidade. 
Tragédias também, porém essas sim raras, mas com profundas marcas ao longo dos anos. 
Normalmente, pela própria caraterística da imprevisibilidade não estamos preparados para 
supera-las. Muitas vezes, mesmo preparados, nos deparamos com obstáculos que dificultam 
a continuidade regular daquilo que almejamos. Nesses momentos sempre encontramos 
pessoas resilientes, que por abnegação, por ocasião ou por qualquer outro motivo, entre 
acertos e erros, conseguem fazer com que retomemos o rumo, muitas vezes com o próprio 
sacrifício. O que podemos fazer para não sofrermos de tempos em tempos essas imprevisões:  
organização, planejamento, preparação de pessoas como também, quando necessário, 
sermos mais conselheiros do que torcedores. Quanto mais fizermos isso, mais chances de 
sobrevivência, estabilidade e crescimento. Já contamos com a ajuda de muitas pessoas, mas 
precisamos de mais: mais participação, maior engajamento, maior número de conselheiros, 
muito mais sócios, mais patrocínios. Somente superaremos os obstáculos com o 
fortalecimento da Chape, com comprometimento, participação e a união de toda a 
comunidade chapecoense e regional.” Encerrada a manifestação, solicitou um minuto de 
silêncio em homenagem a passagem do Presidente Paulo Ricardo Magro. Ato contínuo, foi 
apresentado o vídeo de forma exclusiva aos conselheiros da nova campanha de marketing 
da ACF. Após, foi realizada a leitura do Edital pelo Vice-Presidente Arthur Badalotti 
Smaniotto, iniciando-se em ato contínuo a reunião com a seguinte ordem do dia. 1) 
Ratificação de Gilson Sbeghen como Presidente do Conselho de Administração, com o 
falecimento do presidente Paulo Ricardo Magro. Apresentado o nome do novo Presidente 
do Conselho de Administração da ACF, senhor Gilson Sbeghen o qual foi ratificado com 
aprovação unanimidade, para o período de prorrogação de mandato em curso, até 31 de 
dezembro de 202. O presidente utilizou a palavra para agradecer. Ato contínuo o item 2) 
Recomposição do cargo de Vice-Presidente Administrativo Financeiro do Conselho de 
Administração, com a nomeação e posse de Orivaldo Chiamolera. Apresentado o nome 
do Vice-Presidente Administrativo Financeiro Orivaldo Chiamolera, para recomposição do 
Conselho de Administração, o qual foi aprovado sua nomeação por unanimidade e em ato 
continuo, dado posse para a prorrogação de mandato em curso, até 31 de dezembro de 2021. 
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O vice-presidente recém empossado também fez uso da palavra para agradecer. Na 
sequência o item 3) Indicação e posse do Presidente de Honra para o período de janeiro 
a dezembro de 2021, em razão da prorrogação de mandato do Conselho de 
Administração. Antes de apresentar o nome do novo Presidente de Honra, o Presidente do 
Conselho Deliberativo, Rudimar Roberto Bortolotto solicitou que fosse registrado em ata o 
agradecimento ao Sr. Ivan Tozzo por todo o trabalho exercido em prol da ACF nestes últimos 
anos, especialmente no período que exerceu o cargo de presidente de honra. Apresentando 
o nome do Conselheiro e Ex-Presidente, Lírio Antônio Smaniotto para o cargo de Presidente 
de Honra da ACF, o qual foi aprovado por unanimidade, que utilizou a palavra para os 
agradecimentos. Ato contínuo o item 4) Apresentação dos diretores voluntários 
nomeados pelo Conselho de Administração para o mandato até 31 de dezembro de 
2021. Passada a palavra ao Vice-Presidente do Conselho Administrativo, Arthur Badalotti 
Smaniotto, iniciou a apresentação dos Diretores e suas respectivas vinculações hierárquicas, 
ressaltando que todos são voluntários e sem qualquer remuneração. Presidência do Conselho 
Deliberativo: Diretor do Conselho Jovem: Augusto Dalvit Tonelo; Diretora do Conselho 
Divas da Chape: Rossana Vicili de Oliveira. Presidência do Conselho Administrativo: 
Diretor de Gabinete: Arthur Badalotti Smanitto. Vice-Presidência Administrativo 
Financeiro: Diretor Administrativo/Financeiro: Enio Sbeghen; Diretor Contábil: Evandro 
Carlos Ribas; Diretor de Planejamento e Orçamento: Valdir Lucatelli; Diretor de Relações 
Empresariais: Marcos Antonio Barbieri. Vice-Presidência Jurídica: Diretor Jurídico do 
Futebol das Categorias de Base: Mauricio Rigo Lanzarin. Vice-Presidência de Futebol das 
Categorias de Base: Diretor do Futebol das Categorias de Base: Lindomar Antônio Tenedini; 
Diretor Administrativo do Futebol das Categorias de Base: Cláudio Alcides Jacoski; Diretor 
Técnico do Futebol das Categorias de Base: Paulo Pagliari; Diretora de Futebol Feminino: 
Claudia Francieli Da Silva. Ato contínuo o item 5) Análise e votação da indicação do 
Conselho de Administração para a concessão do título de sócio benemérito ao senhor 
Paulo Ricardo Magro Junior, in memoriam a Paulo Ricardo Magro, ex-presidente do 
clube, nos termos do art. 9º, inciso II e § 1º, do Estatuto. Apresentado a indicação do 
Conselho de Administração ao título de sócio benemérito do nome de Paulo Ricardo Magro 
Junior, o qual foi aprovado por unanimidade, cujas credenciais serão concedidas em ato 
próprio a ser agendado. Como último assunto da pauta extraordinário o item 6. Aprovação 
de novos membros do Conselho Deliberativo, atendendo o disposto no art. 90 do 
Estatuto. Apresentada a nominata de candidatos a membros efetivos do Conselho 
Deliberativo: Marlon José Zanotto; Victor Gallina Bertaso; Caio Felipe Girardini; Felipe 
Silva; Altemir Smaniotto; André Luiz Krummenauer; Christiano Altair Mattana Giordani; 
Fernanda Folle Covatti, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. Nada mais havendo 
a tratar, o presidente Rudimar Roberto Bortoloto encerrou a pauta extraordinária, sendo 
solicitado a mim, Arthur Badalotti Smaniotto, Vice-Presidente, nomeado secretário ad hoc, 
para que lavrasse a presente ata, que foi lida e devidamente aprovada. 

 
 

Rudimar Roberto Bortolotto 
Presidente do Conselho Deliberativo 

Arthur Badalotti Smaniotto 
Vice-Presidente do Conselho Deliberativo 

 


