
COMUNICADO OFICIAL – “CHAPA RECONSTRUÇÃO” 

 

Apresentamos abaixo os motivos que ocasionaram a ruptura do processo de transição no 

Joinville Esporte Clube entre a atual gestão e a chapa “Reconstrução”. 

 

O principal motivo foi o alinhamento no tocante ao funcionamento da transição entre a atual 

diretoria e os integrantes da chapa “Reconstrução”. Nosso entendimento era de ter uma 

transição mais aberta com uma sintonia nas decisões com a atual gestão e não apenas um 

acompanhamento das ações. Até o final desse ano, a proposta era uma avaliação em todos os 

Departamentos e a partir de 01.01.2018 uma participação mais efetiva dentro do clube com o 

comprometimento da atual gestão em dividir as decisões, principalmente as que afetam a 

administração do clube após abril/2018, na próxima gestão. 

 

Nossa proposta está alinhada com o anseio dos membros do conselho deliberativo do JEC, pois 

permite reduzir a necessidade de se rever decisões no meio da temporada o que geraria custos 

ao clube. O caso mais emblemático foi a contratação do atleta Michael Schmöller com 

contrato até o final da serie C do ano de 2018 sem o nosso consentimento, já que tem impacto 

financeiro direto após as eleições de abril/2018.  

 

Esclarecemos também que nenhum membro dessa chapa solicitou a atual diretoria o 

desligamento de profissionais do clube. Apenas que em nossa proposta de transição, haveria a 

necessidade de alinhar junto a atual gestão um novo modelo de organograma a partir de 

01.01.2018, o qual não teria o cargo de Superintendente Geral. 

 

Por ultimo, cabe lembrar que membros da Chapa “Reconstrução” e outros conselheiros, 

considerando a crise financeira que o clube vive, buscaram entender junto ao Superintendente 

Geral a situação do PERT (Programa de Regularização Tributária) com o objetivo de buscar 

soluções para o pagamento a vista do valor da entrada, ou seja, isso é uma atuação como 

membros do conselho e não faz parte do processo de transição na gestão, portanto o que foi 

divulgado na mídia como um dos motivos para o rompimento da transição, não confere. 

 

O Presidente do Conselho Deliberativo do Joinville Esporte Clube foi comunicado sobre a nossa 

decisão, sendo que ficaremos aguardando a abertura do processo de eleições do clube para o 

registro oficial da Chapa “Reconstrução” 

 

Atenciosamente, 

 

Conselheiros: 

Vilfred Schapitz; Alexandre Poleza; José Acácio Piccinini; Carlos Grandene e Delcir Silveira 

Junior 


