
 

 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DO REMO, REALIZADA 
EM 26 DE NOVEMBRO DE 2018. 

 
1 - Data, Hora e Local da Realização: 
 Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, 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 do CONDEL, Fabio Cebolão – Vice-Presidente do CONDEL Marcos Lobato – 1º Secretário do 
CONDEL, Antonio Marçal – 2º secretário do CONDEL 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 a pauta única, qual seja:  
 

1. Eleição do CONFIS. 
 
 
5 - Plenário: 
          Ao iniciar a sessão, o presidente do CONDEL, Angelo Carrascosa, pediu para que todos os 
Conselheiros presentes tomassem assento e cumprimentou o Colegiado, explicando que era uma 
reunião ordinária de pauta única: eleição do Conselho Fiscal, e pediu que aqueles que não fossem 
conselheiros sentassem ao lado de forma a facilitar a organização no momento das votações. 
           O presidente da mesa prosseguiu explicando como funcionaria a eleição. Ele explicou que abriria 
10 minutos para as inscrições. Após as inscrições cada candidato teria 2 minutos para se apresentar e 
dizer o que lhe coubesse e posteriormente seria feita a votação. A votação seria de forma nominal, onde 
a mesa chamaria cada conselheiro, o qual iria até a mesa para confirmar presença na lista, pegaria sua 
cédula de votação e colocaria o nome de 5 conselheiros, depositando na urna. O 5 candidatos mais 
votados são os titulares, os 5 posteriores são os suplentes.  
          Antes de abrir inscrição, pediu licença para ler uma solicitação feita pelo CODIR ao CONDEL e 
posteriormente o tesoureiro, que permaneceu o mesmo, Odilardo Silva, daria os  informes da 
tesouraria. No ofício enviado pelo CODIR, o presidente, Fábio Bentes, solicita aporte financeiro de R$ 
3.578,50 para custear registro em cartório de títulos e documentos referentes a ATA da Assembleia 
Geral concernente às eleições gerais do clube ocorrida em 10 de novembro de 2018, para dar 
andamento as regularizações fiscais necessárias. O aporte financeiro foi aprovado por unanimidade do 
colegiado. Em seguida, o tesoureiro Odilardo deu os informes da tesouraria, explicando que todos os 
conselheiros terão, no controle da tesouraria, o mesmo número que consta na lista de presença, e que 
o pagamento sempre será feito até o dia 5 do mês subsequente. A nova gestão começa a ser cobrada a 
partir de novembro de 2018, com vencimento até 05 de dezembro/18. A gestão anterior fica até 
outubro de 2018, obviamente, vencida em 05 de novembro/18. Explicou que o caixa do CONDEL 
contava com R $ 4.288,00 até o momento. Portanto, já iria fazer o repasse do valor aprovado ao CODIR. 



 

 
 

Ele explicou também sobre as formas de pagamento, sendo diretamente na secretaria do CONDEL ou 
por depósito em conta, a qual seria divulgada oportunamente.  
         Ao tomar a palavra novamente, o presidente da mesa também salientou que houve a Assembleia 
Geral ocorrida em 29 de setembro, onde foi votado o novo Estatuto do Clube, e que este já deveria, no 
seu entender, ter entrado em vigor imediatamente. Contudo, o então presidente da AG, Robério 
D’Oliveira, não fez o registro do novo Estatuto e procedeu as eleições sob o Estatuto anterior, 
imprimindo interpretação de que o estatuto aprovado no dia 29/09/2018 só teria eficácia quando 
registrado em cartório. Mesmo não concordando com referida interpretação, mas para não causar 
tumulto no processo eleitoral e na gestão que se inicia, acolhendo a tese de entrada em vigor do novo 
estatuto apenas quando do seu registro, o Clube ficou com um problema, qual seja, as disposições 
transitórias – que visam a passagem de um estatuto para o outro - foram redigidas para aquele 
momento de transição (setembro, antes das eleições). Ao ser feito neste momento, a redação feita para 
o momento anterior a eleição vai, ao seu ver, trazer confusão interpretativa em vários dispositivos, 
razão pela qual a mesa, após constituir comissão de assuntos jurídicos e legais, vai avaliar se faz o 
registro em breve ou se promove uma AG exclusivamente para aprovar novas regras de transição. Em 
razão da provocação da conselheira Simone Tupinamba, esclarece que não realizará eleições para o 
CONFUT, pois este órgão foi extinto pelo novo estatuto, o qual, como já explicado, será colocado em 
vigor em breve, não se justificando eleger integrantes para um órgão cuja extinção ocorrerá em breve. 
Após essas explanações, abriu o prazo de inscrições pra eleição do CONFIS, sendo 10 minutos. 
Terminado o prazo, os 12 candidatos inscritos tiveram 2 minutos para uma breve apresentação. Os 
candidatos foram: Alessandro Silva, André Rabello, Deuzinei Miranda, Diego Bessa, Euwaldo Silveira, 
Francisco Rosas, José Fernando, Marco Antônio, Mauro Pontes, Odilardo Silva, Tonildo Pinheiro e 
Vicente Reis. Em seguida, a mesa deu início a eleição primeiramente pedindo para o Dr. Ubirajara 
Salgado, Grande Benemérito, olhar a urna a fim de constatar que a mesma encontrava-se vazia. O 
presidente da mesa, antes de chamar os membros para votar, explanou que a mesa havia recebido uma 
sugestão de possibilitar a votação por nome ou por numero. A sugestão foi aceita pela mesa e os 
números foram distribuídos entre os 12 candidatos na ordem da inscrição, ficando: 1 – Deuzinei / 2 – 
André / 3 – Mauro / 4 – Marco / 5 – Alessandro / 6 – Euwaldo / 7 – Tonildo / 8 – Rosas / 9 – Odilardo 
/ 10 – Vicente / 11 – Bessa / 12 – Zefe. Em seguida, a mesa chamou nome por nome dos membros do 
CONDEL, começando pelos Grandes Beneméritos e Beneméritos presentes, e posteriormente os 
conselheiros na ordem da lista de presença.  
          Ao fim da votação, o presidente da mesa, Angelo Carrascosa, explanou que haviam sido 62 votos 
de conselheiros eleitos e 10 votos de Beneméritos e Grandes Beneméritos, totalizando 72 votos. Em 
seguida, pediu que o GB Dr. Ubirajara Salgado fizesse parte da comissão apuradora e disse que os 
candidatos poderiam aproximar-se para acompanhar a apuração. Terminada a apuração, a mesa 
anunciou os candidatos eleitos: 

 Titulares: 
1. Odilardo Silva (39 votos) 
2. Diego Bessa (39 votos) 
3. Marco Antônio (37 votos) 
4. Francisco Rosas (35 votos) 
5. José Fernando – ZeFe (29 votos) 
 Suplentes: 
1. Alessandro Silva (27 votos) 
2. Vicente Reis (27 votos) 
3. Deuzinei Miranda (26 votos) 
4. Mauro Pontes (25 votos) 

5. André Rabello (24 votos) 



 

 
 

 
        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              Fábio Antônio Pessoa Cebolão 
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