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Olá, Nação Proletária.  

 

É com muito orgulho e satisfação que compartilhamos deste 

momento histórico. O Portal de Transparência marca uma era 

em nosso futebol, alicerçando o compromisso com a ética, a 

transparência e a modernidade na gestão do clube que mais 

cresce no Nordeste. O que era inimaginável há bem pouco 

tempo, hoje é uma realidade.  

 

Nossa história vem sendo construída de forma ímpar. Na atual 

gestão, conseguimos cumprir o que rege nosso Estatuto e 

tivemos as contas dos exercícios de 2017, 20 18 e 2019, pela 

primeira vez em muitas décadas, aprovadas através de uma 

Assembleia Geral aberta a todos os sócios adimplentes. Esse é  

mais um feito histórico da atual gestão.  

 

É de conhecimento geral que, por conta da pandemia do 

COVID-19, ficamos privados de muitas coisas desde março de 

2020. Estamos todos ansiosos para que nosso clube tenha ao seu 

lado, novamente, o seu Maior Patrimônio e o maior reforço do 

nosso elenco: a maior,  a mais vibrante e a mais apaixonada 

torcida do nosso estado a nos incentiv ar ali pertinho,  das 

arquibancadas. Já estivemos mais longe e sem expectativa. A 

nossa hora está chegando.  

 

Junto a essas limitações, também fomos impedidos de convocar 

a Assembleia Geral Ordinária para a Aprovação de Contas do 

Exercício 2020. Mas queremos informá-los de que toda a 
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documentação foi encaminhada pela Diretoria Executiva dentro 

dos prazos estatutários e que também as contas já foram 

apreciadas e aprovadas pelo nosso Conselho Fiscal. Agora,  falta 

apenas a apreciação e aprovação em Assembleia Ge ral, que será 

marcada assim que o Governo do Estado de Sergipe liberar um 

evento desse porte. Acreditamos e torcemos para que seja logo.  

 

Vamos pra cima, Dragão! Vamos, Confiança, com garra e com 

raça! 

 

Até breve, Nação.  

Nossa luta continuará!  

 

 

José Glennyson Mendonça Cruz 

Presidente do Conselho de Administração da  

Associação Desportiva Confiança  

                 

 


