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Para a comunidade do xadrez paraense 

Destaques estratégicos 

O equilíbrio das contas, a regularização cadastral e a realização de eventos-chave em 2016. 

Essa foi a estratégia traçada pela nova gestão e foi respeitosamente cumprida. 

Destaques financeiros 

A atualização cadastral da Federação de Xadrez do Pará junto à Receita Federal do Brasil, 

além da gestão responsável dos recursos financeiros, seja ele de entidades públicas ou 

privadas, foi o destaque principal neste primeiro ano de gestão financeira da nova diretoria. 

Nesse contexto, é imprescindível destacar o apoio financeiro das seguintes instituições e 

patrocinadores: SEEL – Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, Fazenda Itapina, TBL 

Engenharia, Flávio Sanchez Leão e claro todos os atletas, árbitros, clubes e organizadores 

que contribuíram financeiramente para o desenvolvimento do xadrez em nosso estado. 

Destaques operacionais 

A Federação conseguiu realizar e/ou apoiar os principais eventos pelos quais a diretoria 

propôs-se, foram eles: Festival Paraense da Criança, Festival Paraense da Juventude, 

Memorial Leôncio Leão, Zonal Paraense e Campeonato Paraense Blitz, Rápido e Standard. 

Conseguiu viabilizar o envio de atletas para competições importantes em âmbito nacional: 

Festival Nacional da Criança, Festival Nacional da Juventude, Semifinal do Campeonato 

Brasileiro Absoluto. 

Não podemos deixar de mencionar o apoio e realização dos seguintes organizadores e seus 

idealizadores: AXM – Associação Xadrez Marabá, CXCV – Clube de Xadrez da Cidade 

Velha, CXCP – Clube de Xadrez da Cidade de Parauapebas, AEPA – Associação de 

Enxadristas de Paragominas, Xadrez Bragança, Xadrez Tracuateua, Francisco Lauzeniro 

Andrade e demais associações que ajudaram a fazer o xadrez em 2016. 

Projeções 

Projetamos 2017 com maior volume de eventos, formação de novos árbitros, bem como a 

aquisição de rating FIDE por novos atletas, fomentando a criação de uma nova geração. 

Edvaldo da Cruz Costa 
Vice-Presidente Financeiro 
21 de dezembro de 2016 

“Manter a 

transparência na 

gestão dos 

recursos, 

fomentar o 

desenvolvimento 

de atletas e 

árbitros através 

da formação e 

realização de 

eventos em todo 

o estado, esse 

continuará sendo 

o foco dessa 

direção” 

 

Diretoria FEXPA  
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Resumo financeiro 
A Federação de Xadrez do Pará, sendo uma organização sem fins lucrativos, apresentou 

uma entrada de receita inferior a trinta mil reais em 2016, o que podemos classificar como 

uma entidade com baixo volume de recursos. 

Em 2016, o incentivo público através da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer foi 

primordial para a viabilidade econômica da Federação de Xadrez do Pará, ajudando na 

concretização dos objetivos operacionais (torneios e viagens de atletas). 

O incentivo privado, auferido através de patrocínio particular de empresas e/ou pessoas 

físicas foi determinante para a realização de alguns eventos, aos quais os valores de inscrição 

não seriam suficientes para suportar as despesas operacionais. 

Os valores advindos das anuidades de atletas, árbitros e clubes/organizadores são 

essencialmente importantes para custear as despesas administrativas, financeiras e 

bancárias da Federação de Xadrez do Pará. O ano de 2016 foi marcado por importante 

isenção de taxas de anuidade de atletas feita pela gestão anterior, o que prejudicou o fluxo 

de caixa e desafiou ainda mais a gestão atual na consolidação das contas. 

A Federação de Xadrez do Pará, através de sua nova diretoria, que assumiu no dia 30 de 

janeiro de 2016, manteve a palavra deixada pela última gestão quanto às isenções, 

privilegiando o respeito à comunidade enxadrística paraense, mesmo discordando desta 

decisão, a qual classificou como “desespero de causa”, tendo em vista o evidente desrespeito 

à transparência na gestão dos recursos desta entidade. 

O resultado operacional da federação foi negativo na importância de três mil seiscentos e 

setenta e dois reais e setenta e um centavos (-R$ 3.672,71). 

Foi determinante para este resultado negativo, a saída de recursos financeiros da conta 

corrente da federação realizada no mês de janeiro de 2016, na ordem monetária de oito mil 

oitocentos e oitenta reais (-R$ 8,880,00), ainda feito pela gestão anterior, antes da posse da 

nova diretoria, à qual não teve repassada quaisquer informações sobre tais movimentações, 

bem como definida sua destinação, nem mesmo discutido o seu caráter ou viabilidade. 

Mesmo com esse impacto no primeiro dia de nossa gestão, conseguimos à quatro mãos 

superar esta crise, quer dizer, viabilizar e concretizar os objetivos propostos equilibrando as 

contas mesmo com a ausência desses recursos. 
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DRE – DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 2016 
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Obs: O Torneio FEXPA U1900 teve apenas a despesa de pagamento da taxa CBX no 

valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Sendo as demais despesas deste evento pagas 

diretamente pelos participantes, sem qualquer outro movimento financeiro através da 

FEXPA. Por esse motivo, este torneio não teve necessidade de uso da planilha de 

memória de cálculo. 
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Observações sobre as demonstrações 
financeiras 

Contas 

A organização do DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício, a criação do Plano de 

Contas, bem como a apresentação deste documento de prestação seguiu o modelo 

empresarial vigente no mundo corporativo, mesmo sendo esta instituição sem fins lucrativos, 

o objetivo foi dar uma visão clara à sociedade brasileira que se pode fazer um trabalho sério 

com respeito às instituições e às pessoas. 

Dívida 

Mesmo com resultado operacional negativo, é preciso explicar que a federação não possui 

dívida líquida atual, o que é consequência de uma gestão responsável. 

Passivos contingentes 

Em 2016, a gestão atual regularizou a situação cadastral da Federação de Xadrez do Pará 

junto à Receita Federal do Brasil, algo que não era feito há mais de 10 anos, ou seja, as duas 

últimas gestões não haviam registrado quaisquer mudanças de ATA, e possivelmente 

existem pendências de declaração de imposto de renda. 

Em 2017, um dos objetivos principais, do ponto de vista administrativo, será a regularização 

das pendências financeiras junto à Receita Federal do Brasil, à qual será necessário dispor 

de recursos que não tivemos em 2016. 

Conclusões 

Finalizamos este documento com a certeza de que esta gestão está no caminho certo e 

agradecendo a confiança que a comunidade enxadrística paraense depositou em nós, à qual 

dedicamos esta prestação de contas. 

FEXPA

Federação de 
Xadrez do Pará

Transparência

Responsabilidade

Respeito

Valorização do 
Xadrez
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Informações de Contato 

 

Alvancir Elves Cavalheiro 

Presidente 

Tel: (91)99988-5828 

q2servicos@terra.com.br 

 

Edvaldo da Cruz Costa 

Vice-Presidente Financeiro 

Tel (91)99166-1009 

financeiro.fexpa@gmail.com 

 

Antonio Lazaro Albuquerque 

Vice-Presidente 

Tel: (91)98335-2626 

lazarote2006@yahoo.com.br 
 

Antonio Carlos 

Martins Medeiros 

Vice-Presidente de 
Patrocínio 

Tel (91)98533-2424 

acmedeiros@globo.com 

 

Francisco Lauzeniro Andrade 

Vice-Presidente 

Tel: (91)99988-5828 

lauzarovix@yahoo.com.br 
 

Edson Tadeu 

Oliveira Costa 

Vice-Presidente de 
Patrimônio 

Tel: (91)99166-1009 

etoc15@hotmail.com 

 

Marcio Muniz Laranjeira 

Vice-Presidente Administrativo 

Tel: (94)98158-9159 

munizgeremias@yahoo.com.br 
 

AN Anderson Carvalho 

da Costa 

Vice-Presidente Técnico e de 
Arbitragem 

Tel: (91)98122-0259 

anderson@cxcv.com.br 
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