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Conselho Fiscal

Faço saber aos interessados que conforme determina o Estatuto desta
Casa, nesta data, convoco nos termos do artigo 28 - I, letra “b”, os membros do
Conselho Fiscal, para se reunirem nos dias abaixo discriminados, na sede da
Entidade para deliberar sobre a seguinte ordem:
Dia 20.04.2012, às 20.00 horas:
a - apreciar as contas e documentos de janeiro, fevereiro e março de 2012;
b - assuntos gerais.
Dia 20.07.2012, às 20.00 horas:
a - apreciar as contas e documentos de abril, maio e junho de 2012;
b - assuntos gerais.
Dia 20.10.2012, às 20.00 horas:
a - apreciar as contas e documentos de Julho, agosto e setembro de 2012;
b - assuntos gerais.
Dia 31.12.2012, às 15.00 horas:
a - apreciar as contas e documentos de outubro, novembro e dezembro de
2012;
b - emitir parecer sobre a proposta orçamentária de 2012 e sobre as contas
e documentos de janeiro a dezembro de 2012;
c - assuntos gerais.
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Relatório das Atividades de 2011

Faço saber aos interessados que no dia 30.01.2012, foi aprovado pela
Diretoria, Conselho Fiscal e Assembléia Geral, o relatório da Presidência referente
ao exercício de 2011, que faz parte deste BOLETIM OFICIAL Nº 02/2012.
São Gonçalo, 30 de Janeiro de 2012.
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA MACHADO
PRESIDENTE

Relatório Administrativo Financeiro do Ano de 2011

Senhores e Senhoras, Membros da Assembléia Geral
Ao fim de mais um exercício do oitavo mandato, apontamos os principais pontos do
período administrativo do ano de 2011.
Cabe aqui lembrar, que tínhamos uma Lei que regulamentava os Bingos, como os Bingos
estão fechados, esta Casa e os atletas que levamos aos quatro cantos do Mundo, hoje vivem um
pesadelo, uma nova Lei foi submetida ao Congresso e foi rejeitada. Como será a Copa de 2014 e
a Olimpíada de 2016? A Fuso quatro prestadora de serviços à LGD, teve suas funções
encerradas, hoje as ações da Receita Federal, relacionadas a Bingo, referente a DIRF, chegam a
esta Entidade e não temos como acionar a prestadora de serviços e nem como paga-las.
De acordo com o que determina o artigo 25, inciso 02, alínea “a” do Estatuto desta
Entidade, submeto a elevada apreciação dessa colenda Assembléia, o relatório das atividades do
ano de 2011, junto ao balanço geral de seu movimento financeiro, aprovados pela Diretoria e
Conselho Fiscal.
As Associações e Escolas, campeãs das várias competições organizadas e patrocinadas
por esta Liga em 2011, aos seus atletas, os meus sinceros cumprimentos pela honradez e
brilhantismo com que o fizeram.
Coube aos seguintes Departamentos Técnicos organizarem:
Departamento de Aikidô
Demonstração realizada pelo professor Alberto Ferreira, no Tamoio Futebol Clube, no dia
12.10.2011, pelos Festejos de 121 Anos de Emancipação Político-Administrativa de São Gonçalo
(22.09.2011) e de 80 anos de fundação da LGD (12.10.2011).
Departamento de Atletismo
Mais uma palestra realizada para Técnicos, em 12.10.2011, sobre metodologia de Ensino,
ministrada pelo Professor Robson Luiz Sueth de Oliveira, Professor da UNIGRANRIO, da Escola
de Formação de Oficiais e Superior de Oficiais da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro .
As competições de Atletismo mais uma vez, foram realizadas a nível estudantil, tendo sido
cumprido a programação do Calendário Oficial.
Departamento de Badminton
Competição realizada no Tamoio Futebol Clube, no dia 12.10.2011, pelos Festejos de 121
Anos de Emancipação Político-Administrativa de São Gonçalo (22.09.2011) e de 80 anos de
fundação da LGD (12.10.2011).
Departamento de Basquetebol
Com o objetivo de proporcionar maiores oportunidades de desenvolvimento de seu
potencial desportivo, criando momentos de lazer e confraternização entre os adolescentes e seus
professores, bem como divulgando o basquetebol dentro do nosso município, a LIGA
GONÇALENSE DE DESPORTOS, realizou diversos eventos em praças com quadras
polidesportivas.
Departamento de Boliche
Competição realizada no dia 12.10.2011, pelos Festejos de 121 Anos de Emancipação
Político-Administrativa de São Gonçalo (22.09.2011) e de 80 anos de fundação da LGD
(12.10.2011).
Departamento de Boxe
Demonstração organizada pelo professor André Roberto Roubert, nos festejos de 121
Anos de Emancipação Político-Administrativa de São Gonçalo (22.09.2011) e 80 anos de
fundação da LGD (12.10.2011).

Departamento de Boxe Tailandês
Demonstração organizada pelo professor André Roberto Roubert, nos festejos de 121
Anos de Emancipação Político-Administrativa de São Gonçalo (22.09.2011) e 80 anos de
fundação da LGD (12.10.2011).
Departamento de Capoeira
O Campeonato Intermunicipal de Capoeira – Conjunto e Duplas, não se realiza desde
2006 até 2011 em função do conflito provocado pelo Vereador Mota da Coopasa, ao criar o dia
Municipal da Capoeira, esquecendo-se do dia Desporto, e fomentando uma outra Entidade que
nunca realizou uma Competição, tendo sido realizado um Festival ao nível Estudantil em diversas
Praças.
Departamento de Ciclismo
Passeio Ciclístico de São Gonçalo, já tradicional, realizado da CCPL até a Praça do Galo
Branco, no dia 25.09.2011 em homenagem aos festejos de 121 Anos de Emancipação PolíticoAdministrativa de São Gonçalo (22.09.2011).
Melhores do Ano:
- André Henrique da Silva Pessanha (Flat Land)
- Glauber Carvalho Gonçalves (Street)
- Marcos Lúcio Rocha de Oliveira (Street)
Departamento de Fisiculturismo
Demonstração organizada pelo professor Edson José De Lanes Nogueira, no dia
24.07.2011.
Melhores do Ano:
- Edson José de Lanes Nogueira
Departamento de Futebol
Competições que Participamos:
- Campeonato Estadual de Futebol de Seleções Amadoras
Melhores do Ano:
Campeonato Gonçalense de Futebol Pré-Mirim
Campeão:
Pró Esportes Futebol Clube
Vice-Campeão:
Largo da Idéia Futebol Clube
Artilheiro:
Jorge Lameiras Vieira Neto (Centro de Treinamento Futebol Performance).
Revelação:
Marcos Paulo Costa do Nascimento (Instituto Cultural Social Pró-Esportes).
Destaque:
Luiz Gustavo Oliveira Carvalho (Pró Esportes Futebol Clube).
Melhor Goleiro:
Fabrício da Silva Pinto (Pró Esportes Futebol Clube).
Campeonato Gonçalense de Futebol Mirim
Campeão:
Profute Futebol Clube
Vice-Campeão:
Clube Esportivo Mauá
Artilheiro:
João Pedro de Araújo Pinna (Centro de Treinamento Vista Alegre).
Revelação:
Rômulo da Rosa de Oliveira (Profute Futebol Clube).
Destaque:
Júlio César de Almeida Júnior (Largo da Idéia Futebol Clube).
Melhor Goleiro:
Lucas da Silva Bonvini (Profute Futebol Clube).
Campeonato Gonçalense de Futebol Infantil
Campeão:
Clube Esportivo Mauá
Vice-Campeão:
Pró Esportes Futebol Clube
Artilheiro:
Gustavo Gomes Freitas (Centro de Treinamento Futebol Performance).
Revelação:
Charles Cavalcanti Antônio (Pró Esportes Futebol Clube).
Destaque:
Lucas Rodrigues de Morães (Centro de Treinamento Futebol Performance).
Melhor Goleiro:
Lucas Gideão Pereira de Souza (Centro de Treinamento Fut. Performance).

Campeonato Gonçalense de Futebol Juvenil
Campeão:
Projeto SE LIGA
Vice-Campeão:
Karamba Futebol Clube
Artilheiro:
Bruno Castro da Silva (Clube Esportivo Mauá).
Revelação:
Hiago de Oliveira Aquino Santos (Karamba Futebol Clube).
Destaque:
André Vítor de Freitas Pereira (Centro de Treinamento Futebol Performance)
Melhor Goleiro:
Filipe Martins Lopes (Projeto Se Liga) e
Arthur Piter Costa França (Karamba Futebol Clube).
Campeonato Gonçalense de Futebol Juniores
Campeão:
Esporte Clube Nacional
Vice-Campeão:
Karamba Futebol Clube
Artilheiro:
Gean Gonçalves Raimundo (Esporte Clube Nacional).
Revelação:
Mauro Cesar Soares Gonçalves (Sociedade Esportiva Bragantino).
Destaque:
Daniel Farias dos Santos Salgado (Karamba Futebol Clube).
Melhor Goleiro:
Lucas Alves Carneiro (Juventude Futebol Clube).
Campeonato Gonçalense de Futebol Amador Adulto
Campeão:
Lusa Futebol Clube
Vice-Campeão:
Família Futebol Clube
Artilheiro:
Alan Toledo (Lusa Futebol Clube).
Revelação:
Guilherme Rodrigues (Lusa Futebol Clube).
Destaque:
Daniel Oliveira da Silva (Família Futebol Clube).
Melhor Goleiro:
Danilo de Sá Brum (Lusa Futebol Clube).
Departamento de Futsal
O Departamento de Futsal, promoveu um Curso de reciclagem para os Árbitros de Futsal
de São Gonçalo e as Competições foram realizadas ao nível Estudantil.
Departamento de Futebol Society
Palestra realizada para Técnicos, em 12.10.2011, sobre metodologia de Ensino, ministrada
pelo Professor Robson Luiz Sueth de Oliveira, Professor da UNIGRANRIO. As Competições foram
realizadas ao nível Estudantil.
Departamento de Ginástica
As atividades do Departamento foram todas voltadas para o Projeto SE LIGA, não
deixaram de ser realizados cursos e palestras para professores e alunos.
Departamento de Handebol
Mais uma palestra realizada para Técnicos, em 12.10.2011, sobre metodologia de Ensino,
ministrada pelo Professor Robson Luiz Sueth de Oliveira, Professor da UNIGRANRIO. As
competições de Handebol foram realizadas a nível estudantil.
Departamento de Jiu-Jitsu
Competições Realizadas:
1ª Copa de Mestres do Jiu-Jitsu de São Gonçalo – 1ª etapa – Tamoio FC.
3º São Gonçalo Open de Jiu-Jitsu – 2º etapa – Tamoio FC.
4ª Copa Tamoio FC. de Jiu-Jitsu – 3ª etapa – Tamoio FC.
4ª Copa LGD de Jiu-Jitsu – 4ª etapa – Tamoio FC.
5ª Taça Cidade de SG de Jiu-Jitsu – 5ª etapa – Tamoio FC.
4ª Copa Integração de Jiu-Jitsu – 6ª etapa – Tamoio FC.
Melhores do Ano:
Maxsuel Oliveira de Marins – Clube Ornitológico Gonçalense
Rafaela Santos Silva – Academia Andrade

Departamento de Jogo de Damas
As Competições e atividades do Departamento foram todas voltadas para o Projeto SE
LIGA, foram realizados cursos e palestras para professores e alunos.
Departamento de Jogos de Eletrônicos
As Competições e atividades do Departamento foram todas voltadas para o Projeto SE
LIGA, não deixaram de ser realizados cursos e palestras para professores e alunos.
Departamento de Jogos Estudantis
Os XIV Jogos de Integração Estudantil, não foram realizados porque a Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer resolveu promover o evento e por falta de financeiro, a Entidade não
teve como realizar as competições. Não deixaram de ser realizados cursos e palestras para
professores e alunos
Departamento de Judô
As Competições e atividades do Departamento foram todas voltadas para o Projeto SE
LIGA, foram realizados cursos e palestras para professores e alunos.
Departamento de Karatê
As Competições e atividades do Departamento foram todas voltadas para o Projeto SE
LIGA, foram realizados cursos e palestras para professores e alunos.
Departamento de Kart
Foi realizado pelo Dr. Sebastião Nunes Neto, pelos Festejos de 121 Anos de Emancipação
Político-Administrativa de S. Gonçalo (22.09.2011) e de 80 anos de fundação da LGD
(12.10.2011), e para lembrar a 1ª corrida de automóveis de máquinas a passeio realizada na
Cidade.
Departamento de Kick Boxing
O Departamento de Kick Boxing realizou cursos para formação de Árbitros de Kick Boxing
e exame de graduação, em convênio com a FKBERJ e CBKB, sob a Direção do Sr. Capitulino
Gomes da Silva Filho.
Realizou-se o Campeonato Estadual de Kick Boxing e o Campeonato Intermunicipal de
Kick Boxing , nesta Cidade, em parceria com a Federação de Kick Boxing do Estado do Rio de
Janeiro.
Competições que Participamos:
21º Campeonato Brasileiro de Kick Boxing e 15º Sub 17 – Vitoria - ES
Copa Brasil de 2011 – Guarujá – SP
7º Campeonato Sul-Americano de Kick Boxing Adulto e Sub-17 – Asunción - Paraguai
Títulos conquistados:
Tri decágono-campeão Brasileiro de Kick Boxing Adulto e Sub 17
Tri-campeão da Copa Brasil de 2011 (Semi Contact, Light Contact e Low Kick)
Vice-Campeão da Copa Brasil de 2011 (Musical Forms)
3º Lugar da Copa Brasil de 2011 (K1 Rules)
Brasil Heptacampeão Sul-Americano de Kick Boxing
Melhores do Ano: ADULTO
MUSICAL FORMS FEM.
MUSICAL FORMS MASC.

- Yasmin Bezerra Dias - ACKB
- Anderson de Oliveira Izidoro - ANKBO

SEMI CONTACT FEM.
SEMI CONTACT MASC.

- Yasmin Bezerra Dias - ACKB
- Marcelo da Silva Petino - ADBPT

LIGHT CONTACT FEM.
LIGHT CONTACT MASC.

- Nattalia Aline Oliveira Nascimento - ACKB
- Daniel de Mattos Gonçalves - APKB

FULL CONTACT FEM.
FULL CONTACT MASC.

- Amanda Torres Sardinha - AKONFLU
- Wallace de Farias Fernandes - AAME

LOW KICKS FEM.
LOW KICKS MASC.

- Rafaela da Silva Ferreira Madeira - AKONFLU
- Jorge Eduardo Gonçalves - AWHKB

K1 RULES FEM.
K1 RULES MASC.

- Maria José da Conceição - IADEDS
- Emerson de Paula Vieira - CEM

Melhores do Ano: Sub-17
MUSICAL FORMS FEM
MUSICAL FORMS MASC.

- Jessica Pinho Pereira - ACKB
- Lucas Peixoto Alves de Assis - ACKB

SEMI CONTACT FEM.
SEMI CONTACT MASC.

- Isabella da Silva Leitão - ACKB
- Jorge Roberto Cadilho da Silva Junior - RBAC

LIGHT CONTACT FEM.
LIGHT CONTACT MASC.

- Lívia Isabela Silva de Souza - AME
- Gabriel Peixoto Alves de Assis - ACKB

Departamento de Luta Livre Desportiva
As atividades do Departamento foram todas voltadas para o Projeto SE LIGA, foram
realizados cursos e palestras para professores e alunos.
Departamento de Luta Olímpica
As atividades do Departamento foram todas voltadas para o Projeto SE LIGA, não
deixaram de ser realizados cursos e palestras para professores e alunos.
Departamento de Malha
Competição organizada pelo Sr. Edson Tomas de Lima, nos festejos de 80 anos de
fundação da LGD (12.10.2011) no Clube Esportivo Mauá.
Departamento de Mixed Martial Arts (MMA)
As atividades do Departamento foram todas voltadas para o Projeto SE LIGA com a
inclusão de atletas do Departamento de Kick Boxing, não deixaram de ser realizados cursos e
palestras para professores e alunos.
Departamento de Motociclismo
Passeio de Motociclismo organizado pelo Dr. Sebastião Nunes Neto, nos festejos de 121
Anos de Emancipação Político-Administrativa de São Gonçalo e de 80 anos de fundação da LGD
(12.10.2011).
Departamento de Natação
O Departamento de Natação teve suas atividades voltadas para o Projeto SE LIGA com a
inclusão de atletas de diversas Instituições de Ensino. Não deixaram de ser realizados cursos e
palestras para professores e alunos.
Departamento de Paintball
As atividades do Departamento foram todas voltadas para o Projeto SE LIGA, até que
tenhamos atletas formados para uma competição Municipal, não deixaram de ser realizados
cursos e palestras para professores e alunos.
Departamento de Skate
- Circuito Gonçalense de Skate – Praça Chico Mendes

- 19 de Junho de 2011
- 24 de Julho de 2011
- 25 de Setembro de 2011

- 1ª etapa
- 2ª etapa
- 3ª etapa

Melhores do Ano:
Categoria Iniciante - Masculino
- Diogo Tavares Caetano - (Du Rock)
- Lucas Dinis Pereira - (Cofrinho)
- Rodrigo Souza Santos - (Nareba)
- Natan da Costa - (Gongolo)
Categoria Amadora - Masculino
- Vitor José da Silva - (Índio)
- José Luiz - (Mancha)
- Tacio Alves Ferreira - (Barrão)
- Bernardo Marcondes Silva - (China)
Categoria Amadora - Feminino
- Deborah Letícia Ciarla - (Belinha)
- Renata Alves - (Rê)
- Maria Lima - (Mary)
Departamento de Submission
As atividades do Departamento foram todas voltadas para o Projeto SE LIGA com a
inclusão de atletas do Departamento de Kick Boxing e Mixed Martial Arts (MMA), foram realizados
cursos e palestras para professores e alunos com a finalidade de difundir o Departamento.
Departamento de Tacobol
As atividades deste Departamento também foram todas voltadas para o Projeto SE LIGA,
realizou cursos e palestras para professores e alunos com a finalidade de difundir o
Departamento.
Departamento de Taekwondô
As atividades deste Departamento também foram todas voltadas para o Projeto SE LIGA,
realizou cursos e palestras para professores e alunos com a finalidade de difundir o
Departamento.
Departamento de Tênis e Tênis de Mesa
Competição organizada pelo Sr. Milton Barreto da Cunha, nos festejos de 80 anos de
fundação da LGD (12.10.2011).
As competições de Tênis de Mesa foram realizadas a nível estudantil.
Departamento de Voleibol
As atividades deste Departamento também foram todas voltadas para o Projeto SE LIGA,
realizou cursos e palestras para professores e alunos com a finalidade de difundir o
Departamento.
Departamento de Xadrez
X Palestra realizada para Técnicos e Jogadores, em 12.10.2011, sobre técnica e métodos
de treinamento, ministrada por Benedito José Duarte Pereira, Árbitro da FXERJ.
RELATÓRIO DO “PROJETO SE LIGA”
O “Projeto se Liga” teve seu início em 30.07.2003, nesta primeira etapa apenas o pólo
Tamoio Futebol Clube, funcionou como planejado, visando uma melhor qualidade de vida para o
Munícipe, a FKBERJ criou um núcleo no Clube dos Crentes na Lagoinha e Salão de Festas Are e
Ane em Jardim Catarina, tendo funcionado até setembro de 2009, a contar de 01/10/2009 estes
alunos foram transferidos para o Pólo Lagoinha e inaugurado o Pólo Fazenda dos Mineiros. A
FKBERJ mantém um convênio com a Liga Gonçalense Desportos. A FKBERJ e Secretaria
Municipal de Educação são parceiras através de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de
São Gonçalo e que a partir de 01/10/2010 o convênio foi transferido para a Secretaria Municipal
de Esporte e Lazer.

Hoje são 21.611 participantes em diversas modalidades esportivas, atendemos a todas as
solicitações do Conselho Tutelar I, Conselho Tutelar II, IPASG, CRESG, CAMPSOL, PSF de
vários Bairros e Médicos Neurologistas, Psiquiatras, Pediatras, Cardiologistas e Clínicos da rede
Municipal de saúde, além dos pedidos da Coordenação de Educação Especial da SEMED e do
CAPSi, para inclusão dos de alunos especiais. O Projeto foi muito produtivo, houve uma grande
integração entre os professores, o que possibilitou um melhor desenvolvimento do trabalho.
Cabe lembrar a importância de um projeto como esse, que vem proporcionando à vida das
pessoas o bem estar, a alta estima, a inclusão social, a ocupação do jovem na prática de bons
hábitos e o mais importante, em um local onde se sintam à vontade e possam praticar uma
atividade física de boa qualidade, além das aulas de artesanato, reforço escolar, inclusão digital,
atendimento jurídico com orientação aos jovens vitimas de violência. Considerando a frequência
dos alunos, concluímos que foi muito produtivo o resultado, já que os mesmos expressaram um
grande interesse na participação das aulas.
A contar de 01.10.2011, a FKBERJ não teve condições de dar continuidade a este Projeto,
pois com o fechamento dos Bingos, as multas da Receita Federal, passaram a ser cobradas à
Entidade; porém a Entidade não teve como cobrar as empresas de administração, tendo em vista
que a Receita Federal cancelou o CNPJ destas, que juridicamente deixaram de existir, assim a
FKBERJ não teve condições de obter as devidas certidões e perdeu o convênio. Por orientação
da SEMEL coube a Entidade passar todo o acervo para o Instituto Social SE LIGA que celebrou
um convênio com a LGD.
Os Departamentos Técnicos emitiram parecer em 2.555 súmulas e registraram 29.333
atletas no exercício de 2011.
Os Departamentos de Árbitros entraram em contato com os Departamentos de Árbitros e
Comissões de Arbitragens das diversas Federações e Confederações para se atualizarem,
mantendo-se durante o ano de 2011, a sua função.
O Departamento de Comunicações manteve sempre o contato com a Secretaria de
Segurança Pública, polícia militar, de vigilância e com a divisão de diversões públicas, para
providenciar policiamento para os jogos de qualquer divisão, esportes, seja oficial ou amistoso.
O Boletim Oficial da Liga atingiu em 2011 o número de 40 (quarenta).
O movimento do Departamento de Comunicações, recebeu 85 correspondências e expediu
18.
O Departamento de Finanças cumpriu o seu papel junto ao Conselho Fiscal.
O Departamento de Pesquisas e Desenvolvimento Desportivo, dentro das possibilidades
da Entidade, vem buscando encontrar dentro do Município meios para o desenvolvimento do
Desporto.
O Departamento de Promoções e Merchandise realizou vários encontros com empresários
de São Gonçalo, visando uma parceria com a Entidade. Foi encaminhado um Projeto a CBF via
FERJ para atender vários Munícipios.
O Departamento Jurídico, em todas as questões em que foi chamado pronunciou-se
cumprindo integralmente a sua missão em 2011.
O Departamento Médico e de Assistência Social desta Liga prosseguiu dentro da
normalidade, verificando e homologando as fichas médicas enviadas pelas Associações filiadas.
O Departamento Médico e de Assistência Social, além de atender os integrantes do
Projeto SE LIGA, atendeu aos diversos atletas carentes no Laboratório de Análises Clínicas,
Consultório de Nutrição, Psicologia, Médico, Fonoaudiólogo, Odontológico e principalmente o
setor de fisioterapia.

No campo da política do desporto mantemos o que já ocorre há anos, atuando como força
no colégio eleitoral das FEDERAÇÕES, como em tudo que se refere ao campo da legislação e
normas vigentes do desporto, assim como nas Federações e Confederações a que somos filiadas.
A Liga em 1995 e 1996 foi totalmente remodelada em suas instalações e reequipada,
inclusive no que se refere a sua informatização. Em 1997, 1998 e 1999, demos continuidade ao
trabalho no campo da informática, no ano de 2000 colocamos em rede todos os nossos setores,
em 2001, 2002 e 2003 alcançamos nossa meta e colocamos as informações de todos os
departamentos ao alcance das filiadas e seus atletas, via Internet. Em 2003 realizaram-se as
obras para atender uma nova clientela, aumentando o Departamento Médico e de Assistência
Social, com a construção de uma área para o Laboratório de Analises Clínicas, Consultórios
Médico e de Fisioterapia. Compramos em 2005, uma ambulância usada para dar suporte ao
Departamento Médico e de Assistência Social, no dia 15 de junho de 2005, sob protocolo 1.115,
solicitamos a vistoria da Vigilância Sanitária Municipal na área construída para funcionamento do
laboratório e os consultórios, em 12 de outubro de 2006, iniciamos as obras para construção do
Consultório Odontológico e em outubro de 2007 obtivemos a autorização da VISA-SG, no que foi
renovada em agosto de 2008, nos anos de 2009, 2010 e 2011.
Não poderia deixar de registrar neste relatório a inestimável colaboração que me foi
prestada, por minha Vice-Presidente de Assuntos Administrativos Gilzemir de Souza Conceição,
que na realidade esteve no exercício da Presidência, até 20 de agosto de 2011, agora sendo
exercido pelo Prof. Robson Luiz Sueth de Oliveira, seu sucessor e meu Vice-Presidente de
Assuntos Técnicos Capitulino Gomes da Silva Filho e seu sucessor Docimar Adame, bem como
pelos integrantes da Diretoria da Liga, sem esta participação nada seria possível.
Não podem também deixar de ser mencionados os esforços e apoio do Dr. Rubens Lopes
da Costa Filho, Presidente da FERJ, do Prof. Carlos Robson Gracie, Presidente da FJJ-RIO, do
Sr. Ricardo Barata, Presidente da FEXERJ, do Sr. Eduardo Pires Rodrigues, Presidente da
FKFERJ, do Prof. Fernando Gomes da Silva, Presidente da FKERJ, do Prof. Walter Nogueira,
Presidente da FEJJO, do Prof. Paulo Zorello, Presidente da CBKB, cabendo-lhes grande parcela
do êxito porventura alcançado, para o qual colaboram os prestadores de serviços.
À imprensa desportiva do Estado, e principalmente do Município, muito obrigado, pelo
incessante apoio dado ao nosso desporto e a administração da Liga, bem como agradeço ao
público desportivo de nosso Município, que com calor de sua presença possibilitou que os
esportes de São Gonçalo prosseguissem na minha gestão a quatro mãos, sua trilha de sucesso e
êxito.
Agradecemos, finalmente, ao Ministério do Turismo, Mistério do Esporte, ao Conselho
Nacional do Esporte, a Secretaria de Estado de Esportes, a Superintendência de Desportos do
Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo, a Câmara de Vereadores do
Município de São Gonçalo, ao 7º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, ao
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro - 20º GBM São Gonçalo, ao Batalhão
Florestal do Estado do Rio de Janeiro e aos membros dos poderes das Confederações, das
Federações, e desta Liga, pelo muito que colaboram com o desporto desse Município.
Resta agradecer às Associações filiadas.
A todos, que sem o apoio e incentivo nada poderia ser feito, a certeza de minha
GRATIDÃO.
São Gonçalo, 30 de Janeiro de 2012.
José Antônio Ferreira Machado
PRESIDENTE

São Gonçalo, 30 de Janeiro de 2012.

Ao
MD. Presidente da Liga Gonçalense de
Desportos
Neste
l - Em cumprimento ao disposto das alíneas “b e
d” do artigo 28 do Estatuto desta Entidade, tenho a honra de encaminhar à V.
Exa., para ser submetido ao exame e decisão dos ilustres Membros da
Assembléia Geral, o parecer conclusivo deste Conselho Fiscal, que segue,
como também apresentar o relatório sobre as atividades do Conselho no
decurso do ano de 2011.
2 - Por essas razões é com a mais viva
satisfação que opinamos no sentido de aprovação da prestação de contas da
Presidência da Liga Gonçalense de Desportos.
3 - Acolham, neste ensejo, senhores Membros
da Assembléia Geral, a reiteração de nosso apreço e consideração.
4 - Aproveito a oportunidade para apresentar à
V. Exa., os protestos de minha elevada estima e consideração.

Cláudio Luiz Simões
Presidente do
Conselho Fiscal

LIGA GONÇALENSE DE DESPORTOS

CONSELHO FISCAL

1 - Parecer conclusivo sobre o movimento econômico, financeiro e
administrativo, referente ao exercício de 2011.

2 - Relatório sobre suas atividades.

CONSELHO FISCAL

SENHOR PRESIDENTE SENHORES MEMBROS

1 - Venho submeter a aprovação dos meus distintos pares,
o parecer conclusivo deste Conselho, sobre o movimento econômico,
financeiro e administrativo e o relatório de nossas atividades em obediência
ao artigo 28 e suas alíneas “b e d” do Estatuto dessa Casa.
2 - Relativamente ao movimento econômico, financeiro,
este Conselho emitiu parecer conclusivo em 31.12.2011, para o período de
Janeiro a Dezembro de 2011, verifica-se no balanço apresentado pelo
Departamento de Finanças referente ao exercício de 2011, anexo o seu
saldo.
3 - Ante ao exposto, conforme os anexos, Sr. Presidente e
Senhores Membros, como dispõe o Estatuto, oferecemos o parecer
conclusivo no sentido de julgar, na melhor forma, o procedimento da
administração da Entidade, sob os aspectos econômico, financeiro e
administrativo.
4 - Recebam, pois Vv. Ss., no ensejo que ora se oferece, a
certeza do melhor apreço e indefectível consideração.

São Gonçalo, 30 de Janeiro de 2012.

Jorge Luiz Theodoro Prado
Relator do Conselho Fiscal

Movimento do Conselho Fiscal no Exercício de 2011

Sessão em 30.01.2011 - Às 15.00 horas, aprovou por
unanimidade o parecer conclusivo sobre o movimento econômico, financeiro
e administrativo de 2010.
Sessão em 20.04.2011 - Às 20.00 horas, aprovou por
unanimidade as contas e documentos de janeiro, fevereiro e março de 2011.
Sessão em 20.07.2011 - Às 20.00 horas, aprovou por
unanimidade as contas e documentos de abril, maio e junho de 2011.
Sessão em 20.10.2011 - Às 20.00 horas, aprovou por
unanimidade as contas e documentos de julho, agosto e setembro de 2011.
Sessão em 31.12.2011 - Às 15.00 horas, aprovou por
unanimidade as contas e documentos de outubro, novembro e dezembro de
2011, a proposta orçamentária para 2012 e o parecer conclusivo sobre as
contas e documentos de janeiro a dezembro de 2011.
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Atas lavradas - 05

