
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DO REMO, 
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2019.

1 - Data, Hora e Local da Realização:
Ao vigésimo quinto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, na sede 

social do Clube do Remo, localizada na Av. Nazaré, 962, Belém-PA, reuniu-se ordinariamente 
o Conselho Deliberativo do Clube do Remo, sob a presidência do conselheiro Angelo 
Demetrius de A. Carrascosa.

2 – Composição da Mesa Diretora:
             A mesa diretora do CONDEL foi composta pelos seguintes conselheiros: Angelo
Carrascosa – Presidente, Marcos Lobato – 1º Secretário, Antonio Marçal – 2º secretário e 
Fábio Bentes – Presidente do CODIR 

3 – Composição do Plenário:
O plenário foi composto pelos membros eleitos (Conselheiros) e membros natos 

(Grandes Beneméritos, Beneméritos e ex-presidentes do CONDEL e CODIR) cujas assinaturas 
constam nos respectivos livros de presença.

4 – Abertura e Informes:
      - O registro de presença foi feito pela secretária do CONDEL, Raíssa Gama. Ao abrir a 
sessão, o Presidente do CONDEL, Angelo Demetrius de A. Carrascosa destacou as pautas, 
quais sejam: 

Pautas:
1 . Ajuda financeira solicitada pelo departamento de basquete;
2 . Apresentação sobre o NASP e solicitação de ajuda financeira para a sua 
implementação;
3 . Apresentação do CODIR sobre futebol: balanço de 2019 e planejamento de 2020;
4 . Apresentação do CODIR sobre o projeto de iluminação do Baenão;
5. Informes das comissões temáticas do CONDEL.

- Plenário:
          Ao iniciar a sessão o presidente do CONDEL, Angelo Carrascosa, pediu para que todos 
os membros do Conselho Deliberativo tomassem assento e começou sua explanação 
afirmando que leria os expedientes da mesa. Ele explicou que as últimas reuniões trataram 
sobre assuntos de extrema importância e que as atas estavam sendo elaboradas de forma 
bastante cautelosa, e que por isso ainda não haviam sido disponibilizadas, mas que na 
próxima reunião elas estariam disponíveis para apreciação. Em seguida, explanou que a 
mesa havia recebido uma solicitação de aporte financeiro do Basquete Profissional, pedindo 
ao Diretor de Basquete que fizesse uma breve explicação.



       Pedido de contribuição do basquete profissional: O Benemérito e Diretor de basquete 
explanou sobre a venda das camisas, copos e bonés os quais também estão sendo revertidos 
para o campeonato, e sobre o pedido ao CONDEL de 2.812, a fim de ajudar nos custos dos 3 
primeiros jogos, como transporte, incrições e outras questões. Em seguida, o Grande 
Benemérito Paulo Motta explanou que tem acompanhado o trabalho que vem sendo 
executado no basquete e que é de extrema importância que se aprove a contribuição do 
CONDEL. O Presidente da mesa também contribuiu explicando sobre a previsão estatutária 
de contribuição a projetos do clube, havendo aprovação do colegiado, e explicou que é 
importante ajudar o clube principalmente em projetos que agregam e trazem retorno. Após 
sua explanação submeteu a votação da plenária, sendo aprovado por unanimidade.

O Benemérito Carlos Gama reiterou o assunto acerca da afirmação sobre a “caixa preta” e 
pediu que houvesse explicação. O Conselheiro responsável pela afirmação estava presente 
mas disse que por não estar na pauta, não estava com o material para ser apresentado. O 
Presidente da mesa solicitou então que o Conselheiro protocolasse o material por escrito o 
quanto antes junto à mesa do CONDEL, ate, no máximo, a próxima reunião, que estava 
marcado para o dia 09/12/2019.

Balanço futebol 2019 – planejamento 2020

 O Presidente do Clube explanou que no geral não foi um ano ruim. Foi satisfatório. 
Não alcançamos o principal objetivo (acesso à série B), mas o clube foi campeão 
Estadual e ficou a 2 pontos do acesso à série B. Informou que já estão 
reformulando a Diretoria de Futebol. A fim de reforçar o trabalho interno, disse 
também que buscaram um profissional para a Diretoria Executiva, para torná-la 
mais efetiva. Em seguida falou sobre trazer um treinador em ascensão, que o 
Rafael Jaques fez um excelente trabalho no São José, com bons resultados e que já 
estava vindo para Belém para começar os trabalhos com o Clube do Remo. 
Também já fechou duas contratações de jogador, volante Chaves e lateral 
esquerdo Dudu. Disse que oficialmente não vai poder contar para o estadual com 
o Dudu, que ele vai cumprir ainda um contrato no Paulista e que após isso vem 
oficialmente para o Clube, que não foi possível emprestar o jogador mas que já 
haviam acertado dessa forma. Os jogadores vão se apresentar no dia 9/12, 
antecipando 1 semana a pedido do treinador para que já possam iniciar os treinos, 
visto que estão muito tempo parados e precisam trabalhar bem os atletas. Disse 
que ainda existem mais 2 ou 3 possibilidades as quais ainda estavam em 
avaliação, e que anunciariam a medida que fossem fechadas. 

          Após as explanações do Presidente do CODIR, foi aberto o debate. Antes das  inscrições 
o Presidente da mesa fez alguns questionamentos de ordem objetiva com o fim de contribuir. 
Disse que havia sido aprovado um orçamento para o futebol, que poderia sofrer ajuste, mas 
que a previsão aprovada em torno de 300 ou 350 mil, que é anual, e que a ideia era gastar em 
torno de 200 e poucos reais no paraense e aumentar um pouco no brasileiro e se o CODIR já 
havia pensado nisso ou não, se já sabia com quantos jogadores pretendia formar o elenco e e 



se eles já representam esse capital que se pretende gastar. O Presidente do CODIR 
respondeu que em relação ao orçamento, chegaram mais ou menos aos 320, 330 mil reais no 
período do campeonato brasileiro. Que para 2020 provavelmente começam o paraense com 
uma folha de 300 e que em relação ao brasileiro pode acrescer mais em torno de 50 mil 
reais. Sobre o uso da base, existem 10 atletas que recebem salário, mas não necessariamente 
todos fariam parte do futebol profissional. Sobre os jogos no Baenão, a ideia é que os jogos 
do Clube sejam todos no Baenão, com exceção do  RexPa e a abertura do campeonato, pois o 
governo fez uma solicitação para ser no Mangueirão por pretender fazer um grande evento 
de abertura, e o Presidente do CODIR achou a ideia intressante. Disse que os jogos do 
paraense serão todos aos finais de semana, a principio no horário de 15 horas, mas que já 
havia uma estratégia, a qual será explicada, para a iluminação do estádio que possibilitará os 
jogos noturnos. O conselheiro André Cavalcante perguntou sobre os critérios de contratação 
de jogador. O Presidente do Clube respondeu que houve uma dificuldade inicial porque o 
Clube infelizmente é visto como mal pagador, porém aos poucos estavam tentando consertar 
isso, no entanto, explicou que procura usar como critério o bom desempenho do atleta nos 
últimos 2 anos de trabalho, que no geral consideram os números, que o clube possui 2 
analistas de desempenho focados nisso, que usam também um critério subjetivo em que 
tentam avaliar um pouco o perfil psicológico do atleta, para saber se o atleta tem perfil de 
conseguir jogar sob pressão. Entende que não é algo que dê para certificar, mas que é feito 
um estudo em cima do perfil do atleta nesse sentido. Sobre a fórmula do campeonato 
paraense ainda não estava definido, que existia apenas a proposta de ser turno único, só 
jogos de ida, então fariam 5 jogos em casa e 4 jogos fora. O conselheiro Carlos André fez uso 
da palavra perguntando sobre o Carlos Alberto. Se ainda havia possibilidade de voltar a jogar 
pelo Clube, e se dentro do criterio de contratação de jogador foi levado em consideração o 
estilo de jogo do Clube do Remo, e também perguntou se tinha alguma estratégia para tentar 
oficializar os 4 titulos que o Clube tem que não são considerados oficiais. O Presidente do 
Clube respondeu, sobre os titulos, que acha interessante a sugestão e que já houve uma 
comissão para trabalhar a fim de pedir a oficialização desses títulos, mas infelizmente essa 
comissão não deu continuidade e poderiam pensar em retornar para dar andamento a isso 
novamente. Sobre a questão do Carlos Alberto, ele foi diagnosticado com uma doença rara, 
que já está em um quadro estável mas que não está apto para trabalhar como atleta 
profissional novamente. O conselheiro Tonildo perguntou ao Presidente do Clube o que tem 
como ponto de equilíbrio para a contratação do atleta Chaves, que completará 34 anos. 
Aproveitou o ensejo para explanar que alguns colegas “printam” mensagens referente a vida 
ativa do Clube, e ficam espalhando informações das reuniões do CONDEL expondo o Clube 
de forma negativa, e pediu para que o CONDEL juntamente com o CODIR pudessem tomar as 
devidas providências em relação a esse tipo de atitude, visto que esses colegas são até 
membros do Clube. O Presidente do CONDEL fez uso da fala em relação ao pedido de 
providência feito pelo Conselheiro em relação a expor negativamente o Clube, e disse que 
mais uma vez precisavam se unir, que essa mensagem vinha sendo repetidamente enfatizada 
por outros membros nas reuniões, e que deveria ser colocada em prática. Sobre o Chaves, o 
Presidente do CODIR respondeu que o futebol não é uma ciência exata, e que muitas vezes a 
idade não interfere na competência do atleta. O conselheiro Hamilton Bordalo tomou posse 
da palavra questionando qual o planejamento do Clube para pagamento dos credores, visto 



que tem observado o clube investir em algumas questões, mas não tem pago seus credores. 
O Presidente do Clube respondeu que a sua prioridade é pagar a folha dos funcionários, mas 
que está aceitando ajuda para ideias que possam agregar nesses outros pagamentos 
pendentes, porém não quer deixar de cumprir com os funcionários para que não vire uma 
bola de neve. O conselheiro Abner fez uso da palavra afirmando que na semana anterior foi 
surpreendido por um outro conselheiro questionando sobre sua assinatura nas listas de 
reunião, na mesma hora ele esclareceu e o assunto foi resolvido. Em seguida sugeriu ao 
Presidente que apresente na próxima reunião quais são as dívidas que o clube possui com 
pessoas  físicas para que ao menos o Clube possa demonstrar a intenção de pagar. Também 
expôs que está muito preocupado com o desempenho do Clube em 2020, e que o Clube 
merecia um treinador mais “casca grossa”, que a experiência de 2019 não foi bacana e que 
não concordava com o rendimento de alguns atletas que ficarão no time. O Presidente do 
Clube respondeu que existe uma cota de jogadores que são uma aposta, e que nem todos que 
estão nesse grupo terão o mesmo desempenho.

- Apresentação do Projeto NASP

 O representante do Projeto, Dr. Jean Klay, deu início à sua explanação 
primeiramente agradecendo ao Presidente do CONDEL, Angelo  Carrascosa, que 
desde o início deu todo apoio a execução do Projeto. Houve uma exposição no 
projetor para toda a plenária mostrando números, resultados e evolução do DM 
em 2019. Posterior a isso ele falou sobre o início do projeto do NASP e mostrou 
todo o andamento do projeto, apresentando videos de como era a área antes e 
como está agora, de forma bem evoluída. Também expôs que toda semana é feita a 
prestação de contas do projeto, e que a próxima etapa é complementar a os 
equipamentos de musculação. Expôs que a inauguração do NASP será dia 07/12 e 
que todos os membros do clube, CODIR e CONDEL estão convidados. Disse ainda 
que durante esses meses foram 187 colaboradores e que todas as contrapartidas 
estão sendo devidamente cumpridas. Por fim, expôs os motivos pelos quais era 
imprescindível ajudar o NASP, expondo resultados de grandes Clubes, como 
Corinthians, Palmeiras e Flamengo após a criação desse mesmo tipo de núcleo. 

          Concluída a explanação do representante, o Presidente da mesa pediu que o Jean 
explicasse qual era a proposta para o CONDEL e o que ainda estava faltando. O Jean explicou 
que a proposta ao CONDEL é que o Conselho aderisse ao plano 10, como instituição, e que na 
placa com os nomes dos colaboradores estaria o nome “
CONDEL 2019/2020” numa fonte maior em destaque. Ele disse que o plano contempla 48 
meses des sócio torcedor que podem dividir conforme a necessidade, 2 camisas 
autografadas, 4 titulos de sócio proprietário, convites a todos liberado, e um dia na 
concentração acompanhando a rotina dos atletas. Ele disse que ainda falta completar os 
equipamentos da musculação e com o tempo aprimorar. Houveram algumas propostas de 
como o CONDEL poderia contribuir com o NASP, e após debate, o Presidente da mesa 
explicou quais eram os encaminhamentos, pedindo para que ponderassem a possibilidade 
de uma parcela de 10 mil e outra, posterior, de 5 mil, possibilitando que o CONDEL também 



possa, ainda, contribuir com outros projetos do Clube e não impedindo que num momento 
futuro o CONDEL contribua novamente junto ao NASP. A proposta encaminhada pela mesa 
de 10 mil imediato e mais uma parcela de 5 mil reais, após cerca de 30 dias, foi aprovada por 
maioria.

- Explanação sobre iluminação do Baenão:

 O Presidente do Clube explanou que já concluiu a parte da substação, e 
atualmente estava em processo de instalação de cabos, e que nos próximos dias 
iriam finalizar a etapa do cabeamento. O presidente do Clube falou ainda sobre 
captação de recursos para concluir as duas últimas etapas, que são as mais 
custosas. Que existe um orçamento, mas que ainda estavam buscando outras 
possibilidades. Falou ainda que é necessário haver capital para manutenção, mas 
que só pode responder pela sua gestão. Após as explanações do Presidente do 
CODIR, o Presidente da mesa fez algumas considerações sobre a importância do 
projeto de iluminação. Pediu ao presidente do CODIR autorização para que a 
comissão comercial pudesse levantar orçamentos sobre o placar eletrônico a ser 
utilizado no Baenão, visando, principalmente, a sua utilização como fonte de 
recurso (espaço publicitário), sendo concedida essa autorização pelo Presidente 
do CODIR. A reunião foi encerrada.

         São esses os principais acontecimentos da reunião, sendo lavrada a presente ata para
registro, sem prejuízo das informações constantes na gravação realizada, o qual integra a
presente ata para todos os fins e fica à disposição dos conselheiros pelo prazo de 1 ano.

Angelo Demetrius de A. Carrascosa
Presidente

 

Marcos Antônio Cardoso Lobato                                           Antônio Marçal de Souza Filho
               1º Secretário                                                                                  2º secretário


