ASSOCIAÇÃO CHAPECOENSE DE FUTEBOL
CONSELHO DELIBERATIVO
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
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
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,
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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.”
O Presidente do Conselho Deliberativo, Rudimar Roberto Bortolotto, após encerrada a pauta
da sessão extraordinária, as vinte e uma horas, abriu a pauta da sessão ordinária, agradecendo
novamente a presença e paciência de todos em permanecer na sessão, tanto presencial como
virtual. Em ato contínuo passou ao primeiro item da ordem do dia. 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. Com
a palavra o Presidente do Conselho de Administração, Gilson Sbeghen, que incialmente
justificou a impossibilidade de realizar o Balancete Trimestral com o mês de dezembro por
questões de saúde de alguns funcionários. Na apresentação, pormenorizou os números do
trimestre que apontou as receitas realizadas até novembro em R$ 4.9 milhões com um
acumulado no ano de R$ 27 milhões. As despesas no trimestre até novembro restaram em
R$ 8.4 milhões, tendo um acumulado no ano de R$ 44.5 milhões. O Déficit no período
totalizou R$ 17.4 milhões. Justificou o presidente para o ano atípico que foi 2020, onde não
houve público nos estádios e as vendas de jogadores foram prejudicadas. Passada a palavra
para o Presidente do Conselho Fiscal, Cláudio Jorge Kracker, que apresentou o parecer da
do Conselho Fiscal, nos seguintes termos: “Ao Presidente do Conselho Deliberativo da
Associação Chapecoense de Futebol. Prezado Sr. Rudimar Bortolotto. Análise da DRE de
Novembro e projeção para Dezembro. 1- As receitas acumuladas em 2020 foram de R$
29.210.449 e a estimativa pelo Orçamento Projetado seria de R$ 40.8 milhões; 2- As
despesas acumuladas somam R$ 48.688.479 até Dezembro/2020. Além deste número está
previsto pagamento de R$ 7 milhões referente a toda premiação de acesso à série A; 3Déficit atual é de R$ 19.478.030. Considerações: 1- As receitas foram prejudicadas em
função da Pandemia e, principalmente, pela não efetivação da venda de jogadores (previsão
era arrecadar R$16 milhões, no entanto, entraram nos cofres apenas R$1.000.000 líquido
com a venda do Bruno Pacheco ao Ceará; 2- As despesas foram bem controladas. Teremos
uma conta a pagar aos jogadores de R$ 7 milhões pelo acesso. Sem dúvidas, uma despesa
bem-vinda; 3- É importante lembrar que o nosso déficit aprovado era de R$ 20.042.853.
Conselho Fiscal. Mesmo considerando que os números referentes ao exercício 2020 estão
dentro do previsto, este conselho vai aguardar o fechamento de todas as informações
contábeis do mês de dezembro e, principalmente, o parecer dos Auditores Independentes.
Portanto, o nosso parecer definitivo será feito na Assembleia de Abril de 2021. Chapecó, 26
de Janeiro de 2021. Atenciosamente, Claudio Jorge Kracker; Marcelo Covatti; Derio
Lazzaretti; Ivanor Araldi; Eloi Bergamaschi; Delso Bonfante”. Aberta a palavra, não houve
manifestação dos conselheiros, sendo considerado apreciado o balancete parcial
apresentado. Ato contínuo, passado ao próximo item de pauta. 2) Análise e votação do
orçamento para o exercício de 2021, a ser apresentado pelo Conselho de
Administração, com o parecer do Conselho Fiscal. Com a palavra o Presidente do
Conselho de Administração Gilson Sbeghen, que juntamente com o Diretor de Orçamento e
Planejamento Valdir Lucatelli, fez uma explanação geral de como foi elaborado o
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orçamento. Na sequência, com a palavra todos os vice-presidentes que detalharam as ações
que serão realizadas no ano e o orçamento da sua respectiva área. Ao final, novamente com
a palavra o Presidente do Conselho de Administração Gilson Sbeghen e o Diretor de
Orçamento e Planejamento Valdir Lucatelli, que explanaram sobre o orçamento e
planejamento, consolidando as informações dos vice-presidentes, destacando-se os
seguintes dados: Receita Líquida orçada em R$ 60. milhões e as despesas em R$ 59.8
milhões, tendo um superávit de R$ 185 mil reais. Na sequência foi apresentado um histórico
das receitas, despesas e superavit/déficit do ano de 2016 em diante, resultando numa dívida
acumulada de aproximadamente R$ 100 milhões. Em relação ao fluxo de caixa projetado
para o ano 2021, resta um saldo negativo de aproximadamente R$ 18 milhões no ano.
Passada a palavra para o Presidente do Conselho Fiscal, Cláudio Jorge Kracker, que
apresentou o parecer da do Conselho Fiscal, nos seguintes termos: “Ao Presidente do
Conselho Deliberativo da Associação Chapecoense de Futebol. Prezado Sr. Rudimar
Bortolotto. Projeção Orçamentária para 2021: 1- Receitas previstas R$ 60 milhões, receita
liquida; 2- Consolidado em 2019, R$ 77 milhões (redução de R$ 17 milhões); 3- Despesas
previstas R$ 59,8 milhões; 4- Consolidado em 2019, R$ 109 milhões (redução de R$ 49
milhões aproximadamente). Considerações gerais: As 3 principais receitas de 2021 serão:
Direito de imagem de TV R$ 32.5 milhões (representando 50.3 % do total das receitas
Orçadas); Patrocinadores R$ 10.7 milhões (16.6 %); Receita com negociação de atletas
R$11.6 milhões (18.0 %). Representa 85 % do total das receitas previstas. A principal
despesa (óbvia) é com futebol profissional R$ 45.8 milhões (cerca de 76.3 % do total gasto).
Parecer do Conselho Fiscal. As despesas com o futebol profissional em 2021 estão
projetadas (orçadas) em R$ 45.5 milhões. Em relação ao realizado em 2019 teve uma
redução de R$ 33.4 milhões. Entendemos que o orçamento foi bem elaborado e com os pés
no chão, no entanto, a nossa realidade vivida nos últimos anos mostra que vamos gastar
mais que os valores que estamos projetando, mesmo que sejamos os melhores gestores
possíveis. O nosso fluxo de caixa demonstra tudo o que estamos falando. Serão cerca de 49
milhões. Parte deste valor poderá ser renegociado para os anos seguintes. Este conselho
sugere ao Conselho Deliberativo a aprovação deste orçamento, mas com esta preocupação,
no dia a dia da nossa Chape. Chapecó, 26 de Janeiro de 2021. Atenciosamente, Claudio
Jorge Kracker; Marcelo Covatti; Derio Lazzaretti; Ivanor Araldi; Eloi Bergamaschi; Delso
Bonfante”. Com a palavra o presidente do Conselho Deliberativo, Rudimar Roberto
Bortolotto, que abriu inscrição para manifestação dos presentes e para aqueles que estavam
remotamente também. Após inúmeras manifestações e esclarecimentos, foi colocado em
votação o orçamento para o exercício de 2021, sendo aprovado por unanimidade. 3)
Assuntos Gerais. Não houve manifestação dos conselheiros que merecessem registro. Nada
mais havendo a tratar, o presidente Rudimar Roberto Bortoloto encerrou a pauta ordinária,
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
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