
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO DAASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2019. 

Aos trinta dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezenove, no Salão Nobre da Associação Portuguesa de 

Desportos, situada à Rua Comendador Nestor Pereira, 33 – Canindé – São Paulo – SP ocorreu a REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS. O 

Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo da Associação Portuguesa de Desportos, Conselheiro João Carlos dos 

Santos Bento, às dezenove horas e trinta minutos, em segunda chamada, com a presença de 85 Conselheiros, dá 

início a Reunião Ordinária desse Egrégio Conselho, cumprimenta e agradece a presença de todos edá início a 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA conforme EDITAL DE CONVOCAÇÃO em anexo. Antes da leitura, apreciação e votação da 

Ata da Reunião anterior, o Presidente do Conselho Deliberativo solicita aos presentes que permita que o Conselheiro 

Vitalício Vital Vieira Curto falassepara constar em Ata sobre o Trabalho dos voluntários do Museu Histórico da 

Associação Portuguesa de Desportos. Com a palavra o Conselheiro Vitalício Vital Vieira Curto: “Boa noite, não se 

assustem porque eu vou respeitar os três minutos, eu só venho aqui para mostrar o que a Portuguesa tem de 

riqueza, nós vivemos com uma série de dificuldades, é gente que xinga uns e outros, ninguém elogia ninguém e eu 

vou fazer questão de elogiar as pessoas que estão trabalhando no museu e já faço um convite, por favor, vão visitar 

a coisa mais maravilhosa que a Portuguesa tem, um nome que ninguém conhece aqui na Portuguesa, eles se 

esforçam todos os sábados, eles são sócios, eles pagam tudo e eles resolvem um museu maravilhoso, o museu foi 

obra e criação do grande Dr. Eduardo de Campos Rosmaninho, que eu tive o prazer de ser quadijuvante e foi o Dr. 

Rosmaninho, depois vieram outras pessoas que tem alguns negócios que eu gostaria e peço que isso seja registrado 

em ata, porque esses homens estão trabalhando há tempos, um é SÉRGIO LUIS HENRIQUES, que é um funcionário da 

justiça, que vem todo sábado aqui, trabalha, desenvolve, está digitalizando todas as fotos dos bailes da Portuguesa, 

onde todos vão aparecer e ALBERTO CARVALHO MIRANDA, que é um outro cara sensacional, que tira fotografias, 

capta na internet e coloca e desenvolve, tem por exemplo lá os grandes homens da imprensa que são torcedores, 

ele reproduz a foto, são caras maravilhosos, nós precisamos realmente realçar essas pessoas que trabalham e 

ninguém conhece, eu vou repetir, SÉRGIO LUIS HENRIQUES e ALBERTO CARVALHO MIRANDA e faço questão que se 

registre em ata, porque nós temos grandes homens que trabalham na surdina, ninguém conhece esses homens na 

Portuguesa e estão fazendo uma coisa maravilhosa, junto com alguns que já estão faz tempo, que é o caso do 

MANUEL DE JUSUS MARIA que é um senhor que trabalha lá há muito tempo, eu faço questão, nós já revelamos 

grandes rapazes e acho que isso deve segui o exemplo, paramos de falar mal e brigar tanto e vamos elogiar as 

pessoas que merecem e esses tem que ser homenageados, realmente é uma coisa que eu pediria que teria que ser 

uma norma geral, porque todo mundo gosta de derrubar e não erguer e esses homens merecem, eu gostaria que 

eles estivessem aqui para que vocês todos conhecessem, mas um dia vocês vão prestar uma homenagem para eles, 

era isso só e acho que (salva de palmas), um adendo só; não participa tanto da organização do museu, mas também 

trabalha no museu, está aqui presente, que é o senhor ARTUR CABREIRA GOMES que faz um esforço maluco para 

captar recursos, foi ele que conseguiu pintar esses postes enormes, foi ele que conseguiu fazer uma coisa e ao invés 

de ser realçado é criticado, muitas vezes até pelo poder do Clube, que é uma injustiça, porque eu o conheço bem e 

sei o trabalho maravilhoso que ele também faz (salva de palmas), entre tudo isso eu só ganho deles em uma coisa: 

na velhice....., sou muito mais velho do que eles, mas eles são muito mais importantes para o museu do que eu, 

muito obrigado (salva de palmas)”. O Presidente retoma a palavra e solicita que os Conselheiros aplaudam de pé ao 

Conselheiro Vitalício VITAL VIEIRA CURTO, o que é atendido e aplaudido em aclamação. O Presidente passa a palavra 

ao Conselheiro Nato MARCO ANTONIO TEIXEIRA DUARTE que solicitou antecipadamente a palavra. “Boa noite a 

todos, eu peço que vocês me aturem por três minutos no máximo, eu venho depois do Vital que colocou e muito 

bem colocado aquilo que nós devemos fazer para aqueles que trabalham em prol do crescimento da portuguesa, eu 

venho com um assunto um pouco mais ácido, eu queria dizer a todos os grupos que existem nas redes sociais que 

parassem de falar da Portuguesa, que expusessem a Portuguesa como ela está sendo exposta ai fora, porque eu digo 

isso, porque me preocupa a situação da Portuguesa, senhores vamos ver, vamos analisar friamente o que está 

acontecendo, na parte diretiva, como é que se aprecia o COF, um balancete, ou um balanço das contas do Senhor 

Alexandre de Barros, que existe um problema maior que é uma improbidade administrativa, porque ele destruiu o 

patrimônio do Clube sem a anuência de nenhum órgão do Clube, como é que se pode aprovar contas de um homem 

que não deu satisfação aos órgãos do Clube, para destruir o patrimônio que ai está completamente destruído, 

vamos um pouco mais além, a assembléia, vejo brigas homéricas do MARIANO DE CARVALHO, meu amigo, com 



vários integrantes dos grupos sociais, isso está errado, se ele foi eleito ilegitimamente, então eu faço a seguinte 

questão; eu me lembro quando o MARIANO , MARCELO, saiu candidato ao Conselho Deliberativo contra o DUNGA, 

ele pediu licença do COF por boca, por boca, nem papel escrito foi feito e agora ele cobra do Pitta porque não saiu 

antes da chapa ser inscrita, além disso estar errado, existe um parágrafo único no estatuto da Portuguesa que é bem 

claro, qualquer indivíduo que pegar qualquer cargo na Portuguesa, cofista que o é, ele está automaticamente 

eliminado do COF, então está se criando uma celeuma, uma discussão que não tem fim gente, o que me preocupa é 

o seguinte, nós temos um estatuto, ele está defasado? Está. A Portuguesa precisa se adequar? Precisa. Precisa se 

adequar a Lei Pelé? Precisa. Hoje o Conselho não é mais soberano, o Conselho aprova, mas precisa da anuência da 

assembléia segundo a Lei Pelé. Então eu pediria a todos que freqüentam os grupos: Vamos parar gente de expor a 

Portuguesa do jeito que está se expondo, é um crime o que se está fazendo com a minha Portuguesa, com a sua 

Portuguesa , ou a nossa Portuguesa, é isso que eu vim colocar, me desculpem, eu não estou aqui para agredir ou 

ofender ninguém, mas eu queria deixar claro que os estatutos são seguidos de acordo com os interesses de cada um, 

não existe uma regra geral, não existe aquilo que se segue e ficam questionando “a” ou “b”, enlameando a 

Portuguesa ai fora, chega gente e outra coisa, a reunião aqui hoje é especifica para uma antecipação das eleições, 

com toda a improbidade que possa ter, eu acho que nós deveríamos, cada um com seu voto, dar o seu voto e se for 

a favor, que se mande imediatamente a assembléia, par a assembléia corroborar , ou não e acabar com esse 

barulho, a Portuguesa precisa de paz, para que os homens que estão nela administrem. Muito obrigado”. O 

Presidente da Mesa passa a palavra ao Conselheiro Vitalício ANTONIO SILVESTRE TORRES MORAES (Lambão). “Boa 

noite a todos, eu gostaria que os conselheiros do Clube, que amam esse Clube, fizessem uma doação para a 

Portuguesa, essa doação eu até já pedi para o ARTUR CABREIRA , que foi tirado três troféus da Portuguesa, do 

museupara pagar os jogadores, eu não sei, quantos troféus foram tirados do museu? Cinco, certo, nós para 

reavermos os troféus tem que haver o valor de R$ 30.000,00 a R$ 35.000,00 e eu propus ao ARTUR para entrar em 

contato, ou nós faremos uma rifa, ou alguma coisa semelhante, eu falei com o ARTUR, para entrar em contato com o 

advogado, ver se ele parcela em 10 vezes, bom vamos lá, vamos simplificar a história, nós estamos aqui em 

cinqüenta conselheiros, sessenta, só que esses troféus voltariam para o museu, mas sendo propriedade nossa e nós 

deixaríamos, por tempo indeterminado, no museu, quer dizer, aqui dos conselheiros que compraram, é uma 

propriedade dos conselheiros que estão emprestando para o Clube, é minha opinião de já, se quiserem abrir uma 

campanha para reaver, eu já abro essa campanha com R$ 3.000,00, viu ARTUR, se quiser fazer uma campanha, eu 

abro essa campanha com R$ 3.000,00. O Presidente da Mesa agradece as palavras do conselheiro, retoma a palavra 

e dá inicio oficial a reunião iniciando com a leitura da ata da reunião anterior. Nesse momento é aparteado pelo 

conselheiro DANIEL GIL GOMES que solicita que seja dispensada a leitura da ata da reunião anterior e solicita ao 

plenário que se manifeste a favor ou contra, o Presidente solicita que o conselheiro que se manifestou venha até a 

frente, declare seu nome e faça a sua solicitação. Como o conselheiro não veio até a frente, o Presidente coloca em 

votação a solicitação do conselheiro DANIEL GIL GOMES, com novas manifestações do plenário o Presidente solicita 

que o conselheiro venha até a frente da Mesa, se identifique e faça sua solicitação, com a palavra o conselheiro 

efetivo ARTUR MONTEIROVIEIRA . “Gostaria de solicitar ao Presidente da Mesa que primeiramente componha a 

Mesa, que convide aos natos que estão presentes e os mais antigos para que não haja nenhuma indagação 

posterior”. O Presidente retoma a palavra e convida a todos os conselheiros natos presentes que componham a 

Mesa. O Presidente passa a palavra ao Conselheiro Vitalício ALFREDO FERNANDO GOMES. “conselheiro Alfredo, 

quero perguntar para você mesmo João, você entregou a ata para todos os conselheiros, entregou mesmo? alguém 

ai recebeu? O Presidente retoma a palavra e declara que se os Conselheiros presentes querem que leia a ata da 

reunião anterior, vamos proceder a leitura. O Presidente passa a palavra ao conselheiro vitalício ORLANDO DE 

AZEVEDO FERNANDES. “Conselheiro ORLANDO DE AZEVEDO FERNANDES, a ata o Presidente provavelmente vai ler 

como foi pedido, eu só quero que se faça uma correção no seguinte parágrafo: logo na primeira página o Primeiro 

Secretário passa a palavra ao Presidente que recebe uma solicitação do Plenário para dispensa da ata da reunião 

anterior, que é interpela pelo conselheiro ORLANDO NEVES, eu só queria dizer que fosse feita uma retificação que 

quem pediu a dispensa da leitura da ata da reunião anterior foi o conselheiro ORLANDO DE AZEVEDO FERNANDES, 

fui eu, ORLANDO DE AZEVEDO FERNANDO e não ORLANDO NEVES e daí por diante continue, por favor, aqui ó, pode 

ficar com essa cópia, é só o meu nome que está completamente errado e isso pode anular, o nome correto é 



ORLANDO DE AZEVEDO FERNANDES, por favor”. O Presidente retoma a palavra e passa a ler a ata da reunião 

anterior, que se encontra anexa e continua lendo a ata que está anexa até que o Presidente “senhores então vamos 

fazer o seguinte, quem quiser que continue lendo a ata por favor que se levante agora, então desculpe Sr. MANUEL 

o senhor é voto vencido, vou parar de ler a ata e a ata vai para votação, senhores conselheiros, a proposta do 

Conselheiro TONINHO, MANÉ, por favor, a proposta do Conselheiro TONINHO é a seguinte para que a gente deixe 

para aprovar a ata na próxima reunião dia 14, vocês estão de acordo? Então a ata vai ser aprovada na próxima 

reunião. O CONSELHEIRO DANIEL GIL GOMES, Conselheiro efetivo “vários conselheiros falaram que não receberam o 

esta...... está sendo feito o recadastramento, quem não pegou a folha do recadastramento favor pegar, para que 

possa ser enviado e todos receberem. ”  o Presidente ”obrigado DANIEL, senhores eu deveria ter tido um pouco mais 

de cuidado e peço perdão a todos vocês, mas eu pediria a todos que ficassem em pé e vamos manter um minuto de 

silêncio em memória do nosso querido Roberto Leal e de todos os nossos amigos associados e conselheiros que 

infelizmente têm sido vários, que a gente tem perdido ultimamente, Domingos Cecílio de Castro também 

infelizmente meus pêsames, torcedor Anselmo, todos eles, então vamos dar alguns segundos da nossa oração que 

Deus possa olhar como sempre olhou por esses nossos amigos, um minuto de silêncio , muito obrigado senhores, eu 

quero deixar uma coisa aqui palmas eu quero deixar uma coisa aqui aos conselheiros que não receberam a ata que 

venham aqui na frente depois e deixem o seu telefone, e-mail, zap o seu endereço para que a gente possa enviar a 

ata e que vocês possam ter conhecimento completo dela, Ok então quem não recebeu a ata por favor venham aqui 

junto ao ARTUR e façam a esse favor para a gente enviar a ata para vocês (até o final da reunião ninguém havia se 

cadastrado para receber a cópia da ata). ARTUR “ pessoal boa noite” Aparte do Conselheiro vitalício MANUEL DOS 

REIS“ O Presidente informa ao plenário: Olha espera aí o nome foi citado e a gente precisa deixar ele falar, “senhores 

eu quero fazer uma pergunta ao presidente do conselho, sobre ata, o senhor tem alguma ata impressa para 

distribuir aqui para distribuir para quem não recebeu aqui, então teremos que mandar para a casa de cada um? 

Legal, senhores quero que vocês saibam que meu nome está na comissão de ética, então vocês já vão analisando se 

eu tenho cara de ladrão, por favor, obrigado” Presidente “de maneira alguma, então eu vou dar andamento aqui que 

o assunto é importante” Artur Cabreira “pessoal vocês perceberam que estão faltando 2 secretários hoje, ZÉ 

CORREIA está viajando e o PITTA que está adoentado hoje, a gente precisa compor a mesa aqui, dois voluntários que 

pudessem vir aqui, DANIEL fica aqui na mesa por favor é provisório, ANTONIO CARLOS pode vir? ARTUR VIEIRA quer 

vir? MARCOS, só para completar a mesa, faça o favor, obrigado” João Carlos “obrigado conselheiro, obrigado 

mesmo, eu vou dar sequência que é rapidinho, aqui está ao conselho de ética, eu vou entregar para o DANIEL  que 

temrepresentado ultimamente o conselho de ética o encaminhamento do nobre conselheiro Marcelo Mariano 

Carvalho e solicitando que eu seja enquadrado na comissão de ética, que bom!, por favor tomem providências, 

senhores eu vou dar abertura à nossa pauta que é pauta única, eu digo a vocês, depois que terminar essa reunião de 

pauta única se vocês quiserem ficar aqui para que a gente converse e não vai para a ata, mas nós podemos 

conversar a vontade sobre qualquer outro assunto, simplesmente é para trocar informações, não vai para a ata, 

vocês vão me perdoar, mas vou ter que ler isto aqui é o parecer do departamento jurídico da Associação Portuguesa 

de Desportos o qual a mesa do conselho solicitou a respeito da pauta desta reunião (conforme documento anexo a 

esta ata), senhores este é o posicionamento oficial do departamento jurídico, eu passo a ler o edital de convocação 

da reunião extraordinária  do Egrégio Conselho Deliberativo da Associação Portuguesa de Desportos (conforme 

edital em anexo), se alguém quiser fazer o uso da palavra favor se inscrever aqui, por favor quem mais quer falar 

mais alguém? Conselheiro EDUARDO (Brás)por favor,conselheiro EDUARDO MANUEL FERREIRA GONÇALVES: “Boa 

Noite EDUARDO MANUEL FERREIRA GONÇALVES, Conselheiro vitalício, bem eu tô alertando aqui já faz alguns dias na 

rede social e não é para ser na rede social tem que ser aqui, pessoal essa pauta não pode ser votada o estatuto é 

bem claro nó estamos tendo risco de amanhã marcar uma eleição certo? E ai o perdedor vai na justiça e a 

Portuguesa fica sem presidente só issotá? Então o Conselho hoje já não é mais soberano, mas vai votar uma pauta 

dessas aí e vai jogar em cima da assembléia certo? Mas eu penso que vocês têm que começar a tomar atitudes que 

vocês tem responsabilidades, não é jogar para cima do outro órgão do clube o que vocês tem que votar aqui 

corretamente tá? Uma votação antecipada de presidente pode ser contestada na Justiça, e você sabe como é a 

justiça Brasileira, é demorada. O Cruzeiro fez isso ai em 2017, foi decidido agora tá? Então assim eu penso que a 

Portuguesa tá difícil aqui, pode ficar muito mais difícil tá? Só isso aí, Obrigado”Quem é o próximo? Conselheiro Nato 



JOSÉ ROBERTO CORDEIRO, por favor Conselheiro, “boa noite Bento, JOSÉ ROBERTO CORDEIRO. Boa noite a todos é 

um prazer falar para essa nova Mesa e desejar boa sorte para todos os componentes da Mesa do Conselho 

Deliberativo. Bom pessoal eu tô vindo aqui ver uma votação a respeito de uma antecipação das eleições, mesmo em 

que pese que é até valida essa antecipação, até pela nossa vontade de que as coisas na Portuguesa comecem a 

acontecer, a gente também tem que também poupar a Portuguesa como o Marco Antônio falou, a Portuguesa 

amanhã caso a gente vote e ganhe para adiantar as eleições vai ser mais uma vez palco de sair no jornal com coisas 

negativas, porque o nosso Presidente da Diretoria já entrou com uma liminar em função dos nossos estatutos 

estarem sendo infringidos, eu acho que a Portuguesa não precisa disso, se a Portuguesa tem que na verdade não tá 

bom pra que o Presidente continue ou ele não nada o que fazer aqui mais, ele tem que ser chamado, pedir demissão 

e fazer eleição normalmente, simples assim ou impeachment dele caso seja comprovado que houve roubo ai pelo 

que eu escutei agora, um absurdo. Enfim eu entendo que a gente vai acabar infringindo estatuto e sujeitando a 

Portuguesa denovo a ser página de jornal que é isso que vai acontecer, que o Conselho fez uma votação contra o 

estatuto e a atual Diretoria ou Jurídica ou a Assembleia Geral “Manga” vai entrar na justiça anulando essa votação, e 

como o Brás falou se caso seja adiantada as eleições e um Presidente ou uma pessoa se sinta prejudicada, ele vai 

denovo anular a eleição porque o estatuto é claro, não tem duvida nenhuma. Eu vou me recordar aqui a um tempo 

em que eu era Presidente do Conselho só pra que vocês entendam, que foi a reeleição do Mané da Lupa, a gente 

tentou na verdade ele não tava dentro do prazo dos 120 dias só para que todos saibam, a gente tentou porque 

existe uma lei acima do estatuto da Portuguesa que impede a mudança do estatuto no prazo de 12 meses, e a gente 

estava naquele prazo, a gente até tentou tanto é que eu deixei o plenário votar eu era Presidente na ocasião, então 

assim gente eu acho que a gente tem que poupar a Portuguesa, se essa chapa que está sendo candidata é a única 

chapa que tem, o que impede dela ir trabalhando? Ela não vai contratar por exemplo, eu fiquei sabendo Ricardo que 

você vai ser o Vice de Futebol, você não vai poder contratar alguém agora para começar a pagar sem jogar, então eu 

não tô entendo começa a trabalhar gente o que a Portuguesa precisa é de trabalho, então vamos começar a 

trabalhar, vamos apoiar essa molecada, o pessoal que está vindo aí que tá com vontade de trabalhar, mas não 

adianta a gente começar alguma coisa errada porque a gente vai estar só endossando o que muitas vezes aconteceu 

nesse clube coisas erradas, o próprio Conselho na minha época votar errado né? Votou errado e a gente não pode 

fazer nada, o Presidente não pode fazer nada. Então gente eu queria que vocês pensassem bem para que a 

Portuguesa amanhã não seja aí mais uma vez pagina negativa nos meios de comunicação tábom? Muito obrigado, 

um abraço” Conselheiro Amilcar Casado por favor, Amilcar se você quiser ficar a mesa por favor, está a sua 

disposição. Amilcar Casado: “ Boa noite a Mesa, eu já estive com ele na penúltima reunião do COF, e já pedi naquela 

reunião o senhor vai se lembrar disso, que a Portuguesa precisa de paz, porque algumas coisas acontecem porque 

nós todos abandonamos a Portuguesa, não temos mais participado não tínhamos COF, ficava muito tempo sem uma 

reunião do COF, o Presidente renunciara, o Presidente do Conselho renunciou e o Presidente da Assembleia 

renunciou, então gente vejam vocês nós temos 380 Conselheiros é isso? Em quantos estamos aqui hoje? 85. 

Evidentemente que a maioria não foi convocada, nem sequer sabem que existe essa reunião” O Conselheiro foi 

interrompido pela assembleia, que informou que esses Conselheiros a quem ele se referia tinham conhecimento da 

existência da reunião, porém “Não se interessam pela Portuguesa”. Conselheiro Amilcar Casado: “ Também não são 

convocados, não são convocados. Antigamente. Eu estou com a palavra por favor, podem discordar aqui no 

microfone, muita gente não sabe nem todo mundo tem e-mail, não é todo mundo que. Nós temos muitos 

Conselheiros com uma certa idade já, alguns que até foram eliminadas a pouco tempo e já estão falecidos” 

Inaudível, “Exatamente, porque infelizmente estamos desse jeito, então o que eu pediria a todos é que a gente tente 

salvar a Portuguesa, e não adianta agora brigar por 1 mês antes ou 1 mês depois, quem quiser que se prepare e nós 

temos que participar e procurar ajudar a Portuguesa, era só isso paz e harmonia falei para o senhor que até estive na 

reunião do conselho, e até fotografamos os 4 Presidentes que dessem a mão um ao outro, pra ficarmos juntos, não 

adianta nós ficarmos brigando, vamos ver se conseguimos fazer uma eleição em harmonia, era só isso obrigado a 

todos” Doutor Amilcar eu só queria esclarecer um assunto isso é muito importante, nós fizemos as divulgações em 

todas as mídias que cobrem a Portuguesa, nós mandamos e-mails a todos os conselheiros que tem e-mails, 

entramos em contato com todos que cadastro atual, não existe um cadastro atualizado, nós publicamos no jornal 

conforme é mandado, nós divulgamos tudo que nós pudemos, mas infelizmente os conselheiros não se interessam 



essa é a palavra, então o que que a gente pode fazer? Nós começamos no dia 15 com 53, no dia 27 nós tivemos 71 e 

hoje nós temos 85, Deus queira que a gente continue subindo, né Leandro? Que a gente continue subindo e que 

chegue a 200 sei lá, agora é por isso que nós pedimos o recadastramento, porque nós seguimos apenas a condição 

de quem faltou três vezes, mas houve toda essa celeuma que aconteceu, então nós pedimos o recadastramento, nós 

colocamos solicitação de recadastramento em todos os lugares, já pedimos as mídias que falem sobre isso, nós 

trabalhamos, nós estamos pedindo para o conselheiro vir se recadastrar, se ele não vier se recadastrar até o dia 30 

de outubro, ele vai ser considerado suspenso de suas atividades e excluso caso ele seja efetivo e é o que nós vamos 

fazer, o nome dele será retirado dessa lista aqui de presença, porque isso aqui é o livro de presença, mas não é por 

aqui que a gente tira a presença, a gente tira a presença por aqui, porque aqui está o nome completo e ele assina na 

frente, é por aqui que a gente registra a presença, não pelo livro, porque no livro não dá pra ler, com a gente já viu 

isso ai exposto, não é conselheiro EDUARDO (Brás), não dá pra ler o que está escrito ali, então não é por ali que a 

gente toma a presença, a gente toma por aqui, é pela lista. O Próximo conselheiro inscrito é o Dr. MANUEL 

GONÇALVES. “Eu quero desde já cumprimentar a Mesa e desejar profícua gestão. Senhores conselheiros, eu vou 

aqui apenas a parte técnica, na verdade essa convocação ela fere o estatuto, porque não existe adendo ao estatuto, 

a lei é clara, a lei do Clube diz: - O estatuto não pode ser alterado 120 dias e depois eu vou dizer aos senhores, 

aqueles que pensam o contrário, se ele não pode ser alterado em 120 dias, não pode fazer um adendo, não existe 

adendo ao estatuto, o que existiria é uma disposição transitória, mas nem isso pode ser feito, porque se pensamos 

que pode ser feito, seria a mesma coisa que nós dizermos, o congresso pode fazer uma alteração estatutária 

encurtando o mandato do mandato do presidente, isso não pode ser feito, isso vai levar a que, o que está se 

arrumando aqui, é uma forma de se perpetuar a atual administração no poder, por quê? Ela vai a justiça e vai 

conseguir ou agora ou lá na frente uma liminar ou uma decisão favorável, vai anular essa eleição e vai se perpetuar 

no poder, porque estamos dando a ele esses argumentos, então o que eu digo aos senhores é o seguinte, não existe 

adendo ao estatuto, existiria sim uma disposição transitória, que pela lei não poderia vigir para esse próprio período, 

seria apenas para o próximo, pensem só nisso, eu não vou entrar no mérito aqui, se a convocação tem propósito ou 

se não tem, vocês estão achando dessa forma, uma maneira de criar uma condição para que a atual administração e 

os conselheiros que em si poderiam ser eleitos para votar na próxima chapa, para que eles busquem ai uma 

anulação dessa eleição e que se perpetue essa condição do Clube que se mantém hoje, então digo mais uma vez aos 

senhores, não se adenda um estatuto, não se adenda uma constituição do Brasil que é o nosso estatuto, não se 

encurta o mandato dessa forma, existem formas, quais são as formas, o conselho instaura um processo disciplinar, 

afasta o presidente e convoca eleições, se assim achar, não se faz dessa forma é só isso não entra no mérito se existe 

ou não existe se roubaram o ou não roubaram eu só digo aos senhores é ilegal a forma de como está sendo feita, 

obrigado. Presidente João Carlos “obrigado doutor, Manuel Ramos por favor é o próximo, “boa noite a todos 

conselheiro Manoel Ramos a mesa boa noite para todos, antes de entrar no caso do mérito, primeiro parabenizar a 

mesa porque aos poucos, infelizmente a Portuguesa já perdeu muitos conselheiros que já faleceram, mas aos 

poucos a mesa está ressuscitando os que estão vivos, porque tem gente que não mais de ano que não vem no clube 

e veio na reunião do conselho, parabéns pelo menos por isso, com relação ao estatuto agora eu já pergunto aos ex-

presidentes do COF, Conselho, do atual presidente que realmente se é ilegal isso não tem razão de estarmos aqui, eu 

só faço uma única pergunta com relação a candidaturas a eleição o estatuto reza alguma coisa? Que eu não sei, 

honestamente eu não sei, reza no estatuto que os candidatos a uma eleição têm que inscrever em tal período?” 

Presidente João Carlos “10 dias antes da eleição” Manoel Ramos “ e isso também não pode mudar?” Presidente João 

Carlos “agora não” Manoel Ramos “Pergunto ao presidente e ex-presidentes” trecho inaudível “então amigo não 

tem nada de nós estarmos aqui, porque se intenção principal é a gente antecipar a eleição não para este que está aí 

sair, a intenção principal e saber quem vai governar o clube a partir de 2020, se a gente não consegue sequer 

antecipar  para que esse grupo possa de antes começar a trabalhar então filho a vida inteira vamos continuar neste 

marasmo e continuem ressuscitando os que ainda estão vivos.” Presidente João Carlos “senhores conselheiros é 

obrigação desta mesa e foi esse o compromisso que eu, Artur, Zé Correia e Pitta fizemos quando colocamos nossos 

nomes à prova de vocês e de fazer valer o que os conselheiros assim o solicitarem, essa reunião não foi solicitada 

pela mesa, essa reunião foi solicitada por um ou mais conselheiros, 1/5 dos 386 conselheiros consentiram que esta 

reunião fosse feita e a obrigação desse conselho é fazer com que vocês tomem a decisão a respeito disso, não 



importa, não importa, cada um de vocês tem que tomar a decisão com a sua consciência com a sua vontade, vocês 

tem que tomar a decisão, se vocês tomarem a decisão A, vai ser  decisão A, se vocês tomarem a decisão B, vai ser a 

decisão B, não tem outra, a nossa obrigação aqui é levar a vocês o que os conselheiros solicitam e a gente trazer 

para vocês para esse plenário graças a Deus cheio tome decisão a respeito. Senhores conselheiros é chegada a hora 

de que vocês tomem uma decisão a pauta é, pois não Dr Amílcar trecho inaudível Dr Amílcar Casado pediu 

novamente a palavra” Dr Amílcar Casado “o Doutor é da vida eu não sou doutor mas agradeço, só uma pergunta, 

quantas pessoas pediram essa reunião? O senhor tem a listagem?” Presidente informa que 83 conselheiros 

autorizaram a reunião e a listagem dos que autorizaram está comigo aqui e sem que esses conselheiros houvessem 

autorizado, não poderia haver essa reunião. Amílcar Casado “pelo estatuto tem um certo número de conselheiros. 

Presidente, sim, existe um número que é de 75,2 conselheiros, ou seja, tem que ter no mínimo 76 autorizações e nós 

temos 83 autorizações. Amílcar Casado “Ok, se tiver as 83 assinaturas a reunião pode acontecer como está, agora 

não sei, o senhor tem a lista? A lista está aí? Ok” Presidente João Carlos “tenho sim a lista está aqui comigo e nós 

temos 83 autorizações para que essa reunião fosse convocada caso contrário eu não faria a convocação! Ok, 

senhores eu volto a dizer que está na hora do Conselho deliberativo da Portuguesa de Desportos volte a ter o seu 

esplendor e que decida o futuro dessa Associação eu tenho muita honra e muito prazer em poder presidir uma 

reunião de tal relevância, mas eu vou me abster de dar qualquer tipo de opinião até que esta eleição se encerre. Eu 

vou fazer a pergunta aos senhores. Senhores quem estiver de acordo, quem estiver de acordo, pois não Dr Leandro” 

Dr Leandro “Só para esclarecer a todos, acho que a pergunta do Amílcar é para saber se essa votação é feita com 

quórum simples ou quórum qualificado? Ou seja, a pergunta do Amílcar direcionado a mesa é saber se existe uma 

quantidade mínima de conselheiros presentes para que a moção possa ser votada, para que disposição transitória 

possa ser votada, só tentei esclarecer porque há uma questão técnica que pode vir a desaguar em todos os 

problemas que todo mundo está alertando em relação a uma anulação judicial do que nós decidirmos aqui, então 

acho que a pergunta é só essa.” Presidente João Carlos “obrigado Dr Leandro pelo esclarecimento e eu já quando 

recebi a solicitação eu já avisei que ela não era legal, que ela estava fora dos estatutos, para que esse conselho, 

quando eu recebi a solicitação na outra reunião para que fosse feita a antecipação das eleições para presidente da 

diretoria, eu já avisei, não é estatutário está fora dos estatutos, mas como foi encaminhado um oficio solicitando 

para que esta reunião acontecesse, ela está acontecendo então nós estamos fazendo valer a vontade do conselheiro 

e do conselho, não estamos aqui para impor nada para ninguém, vamos passar a palavra para o conselheiro 

Eduardo” Conselheiro Eduardo “senhor Presidente é para o senhor a pergunta, a reunião a Paula já é irregular e a 

votação que o senhor está querendo fazer é irregular, não tem 50% do conselho aqui + 1 aqui para votar a pauta, a 

convocação para a pauta já é errada e para votação está errada também” Presidente João Carlos, “Marco primeiro o 

Dunga depois você” conselheiro Dunga “boa noite a todos, acho que se é irregular nem tem que colocar em votação 

Presidente? Já agora o que eu proponho aqui é que os homens da Portuguesa comecem a trabalhar no futebol, 

então que a gente faça um acordo de cavalheiros, eu não sei quais são os candidatos, mas que se reúnam o mais 

rápido possível, vamos trabalhar o futebol, a gente não pode deixar o futebol para dezembro, então a gente não 

vota aqui, não vamos votar, mas vamos fazer um acordo de cavalheiros aqui, sejam que for os candidatos, mas por 

favor trabalhar o futebol a partir de amanhã, já passou o tempo, tá bem, obrigado” Presidente João Carlos 

“parabéns, Marco, Dr Marco Antonio Teixeira Duarte” Conselheiro Marco Antonio “Pessoal só para esclarecimento, 

o quórum qualificado, ele só é colocado para Assembleia, na Assembleia se exige estatutariamente 50% + 1, no 

conselho isso não existe, é 1/5 dos conselheiros, independentemente do número que tenha de conselheiros, 

convocou, 1/5 dos conselheiros pediu essa convocação ela acontecerá com o número presente, quórum qualificado 

é só na Assembleia, eu sou partidário da antecipação embora saiba que vamos nós ter um entrave jurídico, o Brás já 

colocou muito bem, o Amílcar já colocou, o Beto Cordeiro já colocou, porque a gente sabe que segundo a lei Pelé o 

conselho define mas a Assembleia tem que ratificar e Assembleia vai ter que ser convocada pelo presidente da 

Assembleia para que os torcedores num quórum de 2/3 + 1 analisem a legalidade disso ou não, isso já vai chegar na 

data da eleição, acabou gente, isso é bem claro, então muito bem colocado Dunga é isso aí, tem que se dar liberdade 

do candidato que quer já começar a trabalhar hoje se não quiçá ontem, boa noite” Presidente João Carlos “obrigado 

Marco pelo esclarecimento, senhores quem está de acordo que nós” Conselheiro Amílcar “senhores, só um minuto 

senhores, se o presidente disse que a reunião é ilegal ele vai colocar em votação agora? Isso é brincadeira gente, 



está anulada a reunião, vocês me desculpem, se o senhor mesmo disse que a reunião é irregular” Presidente João 

Carlos “ a reunião não é irregular, o que está em desacordo com o estatuto é a solicitação de antecipação. ” Amílcar 

“então não adianta pôr em votação só isso” Presidente João Carlo “quem é soberano aqui é o Conselho deliberativo 

não é qualquer pessoa, pois então vamos lá” Alfredo Conselheiro vitalício “é; realmente está crescendo o público nas 

reuniões inclusive como o Amílcar falou quero dar os parabéns para você que está participando hoje aqui, porque 

fazia tempo que a gente não via você, outra coisa eu não sei quem são os candidatos a não ser que tem uma chapa 

que é oficial se tiver outra já se manifesta e fala vamos pro pau e vamos fazer o futebol que ficar com essa ladainha 

aqui não dá mais, sabe, vamos lá, quem é candidato? Vamos falar, por enquanto só tem uma chapa, vamos falar, eu 

sou, eu não quero se, eu quero ser e vamos trabalhar como o Dunga falou o futebol, vamos fazer alguma coisa e não 

adianta ficar aqui,  ah está ilegal está legal ficamos nessa ladainha sempre vamos para com isso” Presidente João 

Carlos “obrigado Alfredo muito bem falado, senhores quem estiver de acordo que haja antecipação das eleições a 

uma data que será marcada logo após essa decisão caso ela seja positiva, por favor permaneçam como estão, quem 

está a favor permaneça como estava, é o seguinte, quem não estiver a favor tem que levantar, estavam todos 

sentados, eu fui claro e fui absolutamente claro, a maioria decidiu que não vai haver antecipação das eleições, 

acabou e não se fala mais no caso, muito bom parabéns ao Conselho Deliberativo por mais essa decisão é aqui que 

se resolvem as coisas é na casa do Conselho, se alguém quiser ficar para debater qualquer outro tema, por favor, a 

partir de agora essa reunião está encerrada.” 
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