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RESOLUÇÕES DA PRESIDÊNCIA
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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 20.04.2017, às 20.00 horas:
a - apreciar as contas e documentos de janeiro, fevereiro e março de 2017;
b - assuntos gerais.
Dia 20.07.2017, às 20.00 horas:
a - apreciar as contas e documentos de abril, maio e junho de 2017;
b - assuntos gerais.
Dia 20.10.2017, às 20.00 horas:
a - apreciar as contas e documentos de Julho, agosto e setembro de 2017;
b - assuntos gerais.
Dia 31.12.2017, às 15.00 horas:
a - apreciar as contas e documentos de outubro, novembro e dezembro de
2016;
b - emitir parecer sobre a proposta orçamentária de 2018 e sobre as contas e
documentos de janeiro a dezembro de 2017;
c - assuntos gerais.
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Relatório das Atividades de 2016

Faço saber aos interessados que no dia 15.01.2017, foi aprovado pela
Diretoria, Conselho Fiscal e Assembléia Geral, o relatório da Presidência referente
ao exercício de 2016, que faz parte deste BOLETIM OFICIAL Nº 02/2017.
São Gonçalo, 16 de Janeiro de 2017.
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA MACHADO
PRESIDENTE

Relatório Administrativo Financeiro do Ano de 2016

Senhores e Senhoras, Membros da Assembléia Geral
Ao fim de mais um ano do exercício do nono mandato, apontamos os principais pontos do
período administrativo do ano de 2016.
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 2016, 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 2016, 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
12.10.2016, pelos Festejos de 126 Anos de Emancipação Político-Administrativa de São Gonçalo
(22.09.2016) e de 85 anos de fundação da LGD (12.10.2016).
Departamento de Atletismo
Mais uma palestra realizada para Técnicos, em 12.10.2016, 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 12.10.2016, pelos Festejos de 125
Anos de Emancipação Político-Administrativa de São Gonçalo (22.09.2016) e de 84 anos de
fundação da LGD (12.10.2016).
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 12.10.2016, pelos Festejos de 126 Anos de Emancipação
Político-Administrativa de São Gonçalo (22.09.2016) e de 85 anos de fundação da LGD
(12.10.2016).
Departamento de Boxe
Demonstração organizada pelo professor André Roberto Roubert, nos festejos de 126 Anos
de Emancipação Político-Administrativa de São Gonçalo (22.09.2016) e 85 anos de fundação da
LGD (12.10.2016).
Departamento de Boxe Tailandês
Demonstração organizada pelo professor André Roberto Roubert, nos festejos de 126 Anos
de Emancipação Político-Administrativa de São Gonçalo (22.09.2016) e 85 anos de fundação da
LGD (12.10.2016).

Departamento de Capoeira
Demonstração organizada pelos festejos de 126 Anos de Emancipação PolíticoAdministrativa de São Gonçalo (22.09.2016) e 85 anos de fundação da LGD (12.10.2016).
Departamento de Ciclismo
Passeio Ciclístico de São Gonçalo, já tradicional, realizado da CCPL até a Praça do Galo
Branco, no dia 04.09.2016 em homenagem aos festejos de 126 Anos de Emancipação PolíticoAdministrativa de São Gonçalo (22.09.2016).
Departamento de Fisiculturismo
Demonstração organizada pelo professor Edson José De Lanes Nogueira, no dia
03.07.2016.
Melhores do Ano:
- Edson José de Lanes Nogueira
Departamento de Futebol
Competições que Participamos:
- Campeonato Estadual de Futebol Sub-17 de Seleções Amadoras
Melhores do Ano:
Campeonato Gonçalense de Futebol Mirim
Campeão:
Karamba Associação Filantrópica
Vice-Campeão:
Centro de Treinamento Futebol Performance
Artilheiro:
João Pedro Pereira dos Santos Mendes de Almeida (Karamba Associação Filantrópica)
Revelação:
Natan Lima da Silva (Centro de Treinamento Futebol Performance)
Melhor Goleiro:
Kauan Luciano da Silva Oliveira (Karamba Associação Filantrópica)
Campeonato Gonçalense de Futebol Infantil
Campeão:
Expresso Escola de Futebol
Vice-Campeão:
Clube Esportivo Mauá
Artilheiro:
Erick Silas de Araujo (Clube Esportivo Mauá) e
Matheus Santos de Oliveira (Clube Esportivo Mauá)
Revelação:
Lucas dos Santos Monteiro (Karamba Associação Filantrópica)
Melhor Goleiro:
Lucas Oliveira da Silva (Karamba Associação Filantrópica)
Campeonato Gonçalense de Futebol Juvenil
Campeão:
Nova Geração Futebol Clube
Vice-Campeão:
Gonçalense Futebol Clube
Artilheiro:
Marlon de Barros Santos (Gonçalense Futebol Clube)
Revelação:
Ronald Oliveira da Silva (Dom Ricardo Futebol Clube)
Melhor Goleiro:
Fabricio da Silva Pinto (Karamba Associação Filantrópica)
Campeonato Gonçalense de Futebol Juniores
Campeão:
Juventude Futebol Clube
Vice-Campeão:
Clube Atlético Carioca
Artilheiro:
Ruan Ferreira Bittencourt Vargas (Projeto Social Naveia)
Revelação:
Wendel Oliveira Dias (Dom Ricardo Futebol Clube)
Melhor Goleiro:
Victor Hugo de Souza Póvoa (Juventude Futebol Clube)
Campeonato Gonçalense de Futebol Amador Adulto
OBS: Não foi realizado no ano de 2016 porque a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, utilizou
todos os campos existentes, não havendo, portanto, datas disponíveis para realização do evento.
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 12.10.2016, 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 em parceria
com o Instituto Social Se Liga, não deixaram de ser realizados cursos e palestras para professores
e alunos.
Departamento de Handebol
Mais uma palestra realizada para Técnicos, em 12.10.2016, 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:
6ª Copa Campeões do Jiu-Jitsu – 1ª etapa – Tamoio FC.
7º Campeonato Nacional de Jiu-Jitsu – 2º etapa – Tamoio FC.
9ª Copa Super Liga de Jiu-Jitsu – 3ª etapa – Tamoio FC.
9º Grande Rio Pró de Jiu-Jitsu – 4ª etapa – Tamoio FC.
10º Campeonato Regional de Jiu-Jitsu – 5ª etapa – Tamoio FC.
9ª Copa das Nações de Jiu-Jitsu – 6ª etapa – Tamoio FC.
Departamento de Jogo de Damas
As Competições e atividades do Departamento foram todas voltadas para o Projeto SE
LIGA em parceria com o Instituto Social 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 em parceria com o Instituto Social Se Liga, não deixaram de ser realizados cursos e palestras
para professores e alunos.
Departamento de Jogos Estudantis
Os XVII 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 em parceria com o Instituto Social 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 em parceria com o Instituto Social Se Liga, foram realizados cursos e palestras para
professores e alunos.
Departamento de Kart
Foi realizado pelo Dr. Sebastião Nunes Neto, pelos Festejos de 126 Anos de Emancipação
Político-Administrativa de S. Gonçalo (22.09.2016) e de 85 anos de fundação da LGD (12.10.2016),
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. Célio de Luna.

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:
26º Campeonato Brasileiro de Kick Boxing e 20º Sub 17
Copa Brasil de 2016
10º Campeonato Pan-Americano de Kick Boxing Adulto e Sub-17
Títulos conquistados:
Vice-campeão Brasileiro de Kick Boxing Adulto e Sub 17 (depois de 14 anos consecutivos
como Campeão Brasileiro)
Brasil Eneacampeão Pan-Americano de Kick Boxing
Melhores do Ano: ADULTO
Serão conhecidos na cerimônia de 05 de março de 2016 apresentados pela FKBERJ.
Melhores do Ano: Sub-17
Serão conhecidos na cerimônia de 05 de março de 2016 apresentados pela FKBERJ.
Departamento de Luta Livre Desportiva
As atividades do Departamento foram todas voltadas para o Projeto SE LIGA em parceria
com o Instituto Social 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 em parceria
com o Instituto Social 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 85 anos de
fundação da LGD (12.10.2016) no Clube Esportivo Mauá.
Departamento de Mixed Martial Arts (MMA)
As atividades do Departamento foram todas voltadas para o Projeto SE LIGA em parceria
com o Instituto Social 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 126
Anos de Emancipação Político-Administrativa de São Gonçalo e de 85 anos de fundação da LGD
(12.10.2016).
Departamento de Natação
O Departamento de Natação teve suas atividades voltadas para o Projeto SE LIGA em
parceria com o Instituto Social 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 em parceria
com o Instituto Social 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
O Departamento de Skate teve suas atividades voltadas para o Projeto SE LIGA em
parceria com o Instituto Social 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 Submission
As atividades do Departamento foram todas voltadas para o Projeto SE LIGA em parceria
com o Instituto Social 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
em parceria com o Instituto Social 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
em parceria com o Instituto Social 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 85 anos de
fundação da LGD (12.10.2016).
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
em parceria com o Instituto Social Se Liga, realizou cursos e palestras para professores e alunos
com a finalidade de difundir o Departamento.
Departamento de Xadrez
XIII Palestra realizada para Técnicos e Jogadores, em 12.10.2016, sobre técnica e métodos
de treinamento, ministrada por Benedito José Duarte Pereira, Árbitro da FXERJ.
Os Departamentos Técnicos emitiram parecer em 1.120 súmulas e registraram 29.897
atletas no exercício de 2016.
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 2016, 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 2016 o número de 22 (vinte e dois).
O movimento do Departamento de Comunicações, recebeu 112 correspondências e
expediu 09 e 108 e-mail.
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 em
2013 via FERJ para atender vários Municípios e não recebemos a resposta até esta data.
O Departamento Jurídico, em todas as questões em que foi chamado pronunciou-se
cumprindo integralmente a sua missão em 2016.

O Departamento Médico e de Assistência Social desta Liga prosseguiu dentro da
normalidade, verificando e homologando as fichas médicas enviadas pelas Associações filiadas, e
na assistência Social, manteve as atividades já exercidas dentro comunidades, atendeu a todos os
encaminhamentos do CAPSi – Zé Garoto, Conselhos Tutelares e CAMPSOL, totalizando 183
atendimentos, tendo como parceiros a FKBERJ, AME e SSL, para cumprir o que orienta o
Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e Conselho Municipal de Assistência
Social.
O Departamento Médico e de Assistência Social do Instituto Social Se Liga em parceria com
a LGD, 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.
Não poderia deixar de registrar neste relatório a inestimável colaboração que me foi
prestada, por meu Vice-Presidente de Assuntos Administrativos Robson Luiz Sueth de Oliveira,
meu Vice-Presidente de Assuntos Técnicos Antônio Pereira Martins, 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.
Eduardo Pires Rodrigues, Presidente da FKFERJ, do Prof. Fernando Gomes da Silva,
Representando o Presidente da FKERJ, do Prof. Walter Nogueira, Presidente da FJJO, 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 SUDERJ, 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 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, 15 de Janeiro de 2017.
José Antônio Ferreira Machado
PRESIDENTE

São Gonçalo, 15 de Janeiro de 2017.

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 2016.
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.

Robson Luiz Sueth de Oliveira
Presidente do
Conselho Fiscal

LIGA GONÇALENSE DE DESPORTOS

CONSELHO FISCAL

1 - Parecer conclusivo sobre o movimento econômico, financeiro e
administrativo, referente ao exercício de 2016.

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 31.12.2016, para o período de Janeiro
a Dezembro de 2016, verifica-se no balanço apresentado pelo Departamento
de Finanças referente ao exercício de 2016, 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, 15 de Janeiro de 2017.

Ronaldo Gomes Anquieta
Relator do Conselho Fiscal

Movimento do Conselho Fiscal no Exercício de 2016

Sessão em 24.01.2016 - Às 09.00 horas, aprovou por
unanimidade o parecer conclusivo sobre o movimento econômico, financeiro e
administrativo de 2015.
Sessão em 24.01.2016
- Às 12.30 horas, Posse dos membros
do Conselho Fiscal e eleição de seu Presidente.
Sessão em 20.04.2016 - Às 20.00 horas, aprovou por
unanimidade as contas e documentos de janeiro, fevereiro e março de 2016.
Sessão em 20.07.2016 - Às 20.00 horas, aprovou
unanimidade as contas e documentos de abril, maio e junho de 2016.

por

Sessão em 20.10.2016 - Às 20.00 horas, aprovou por
unanimidade as contas e documentos de julho, agosto e setembro de 2016.
Sessão em 31.12.2016 - Às 15.00 horas, aprovou por
unanimidade as contas e documentos de outubro, novembro e dezembro de
2016, a proposta orçamentária para 2017 e o parecer conclusivo sobre as
contas e documentos de janeiro a dezembro de 2016.

Reuniões realizadas durante o exercício de 2016 - 06
Atas lavradas - 06

