
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DO REMO, 
REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2019.

1 - Data, Hora e Local da Realização:
Ao vigésimo nono dia do mês de outubro 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. Análise e eventual deliberação do parecer da comissão comercial do CONDEL sobre o 

contrato de patrocínio que ultrapassa a atual gestão;
2. Ajuda financeira solicitada pelo Departamento Náutico;
3. Ajuda financeira solicitada pelo All Star/ Remo;
4. Explicações do conselheiro Marcelo Hermes sobre a expressão “caixa preta” utilizada 

em reunião do CONDEL;  
5. Informes do CODIR sobre atual situação contábil do Clube e informes exigências para 

atender APFUT;
6. Informes do COFIS;
7. Análise e eventual deliberação do parecer do COFIS sobre a prestação de contas do 2º 

quadrimestre da atual gestão;
8. Apresentação do CODIR sobre futebol: balanço de 2019 e planejamento de 2020.

5 - 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 
reiterando um assunto que já vinha sendo abordado em reuniões anteriores, sobre união 
dentro do Clube. Ele disse que os membros do Clube, independente de ser do CONDEL ou do 
CODIR tinham que se unir em prol do Clube, pois os ataques feitos por meio de redes sociais 



só prejudicam o Remo, e que ele estava falando apenas de forma genérica, mas que isso 
deveria ser objeto de reflexão.
          Após a fala do Presidente da mesa, o Benemérito Carlos Gama fez uso da palavra 
pedindo 1 minuto de silêncio a um dos maiores atletas que o Clube do Remo teve, Dr. Warley 
Morais, que havia falecido no domingo anterior à reunião. A mesa atendeu ao pedido do 
Benemérito e todos fizeram 1 minuto de silêncio.
          O Presidente da mesa seguiu expondo que seriam 8 pontos de pauta, e que o CONDEL 
havia recebido um pedido de aporte financeiro do Clube dos Deficientes Físicos do Pará, 
projeto All Star rodas, que precisava consertar as cadeiras. O professor Wilson Caju, 
respondável pelo projeto, tomou posse da fala primeiramente agradecendo a oportunidade 
de estar diante do Conselho para expor o assunto. Ele explicou que o campeonato brasileiro 
iniciaria dia 24 de novembro, e que as cadeiras estavam envelhecidas e precisando de 
reparos. Disse que já tinha 30 anos dedicados a esse trabalho, e que não queria que ninguém 
ajudasse por pena, mas por acreditar no trabalho que estava sendo executado, e que aquilo 
não seria um favor, mas uma ajuda ao Clube do Remo. Em seguida o Presidente da mesa fez 
uso da fala explanando que a ajuda que estava sendo pedida era de 3 mil reais, que o time 
joga ostentando a marca do Clube. O aporte foi submetido a votação sendo aprovado por 
unanimidade.
          Ainda antes de entrar na ordem de pauta, o Presidente da mesa falou sobre outro 
pedido de aporte financeiro solicitado pela Diretoria Náutica a qual estava solicitando o 
valor de R$3.500,00 para custear despesas referente viagem que será realizada para o Rio 
Grande do Sul, onde ocorrerá o Campeonato Brasileiro de Jovens Talentos, em dezembro. O 
Diretor da Náutica, John Vasconcelos, começou sua explanação afirmando que havia sido 
questionado por alguns conselheiros em razão do Clube do Remo não ter participado do 
Campeonato Paraense, e que ele tentou explicar a essas pessoas. Que só em 2019 o Clube já 
havia participado de 3 campeonatos, e que essa próxima viagem era referente a última etapa 
do Campeonato de Jovens Talentos, que seria realizada no Rio Grande do Sul. Disse que só 
com transporte e alimentação os gastos costumam somar em torno de 5 ou 6 mil reais e que 
o  pedido feito ao CONDEL era principalmente para ajudar a finalizar esse trabalho e mostrar 
que a Náutica estava passando por uma renovação, reorganização. Disse ainda que a Sede 
Náutica do Clube iria receber 3 barcos novos e que um seria em homenagem a esse CONDEL, 
com o nome de escolha do próprio Conselho. Os outros dois barcos levariam o nome do GB 
Ubirajara Salgado e do GB Carlos Alberto da Silveira (Azulino). O Presidente da mesa 
reiterou o que havia sido exposto pelo Diretor e depois abriu para plenária.
          O Conselheiro Domingos Renato fez uso da fala e perguntou como havia ficado a 
situação em relação a Federação Paraense. O Diretor da Náutica respondeu que haveria 
eleição mas que o Clube do Remo não poderia votar, mesmo participando dos campeonatos 
os atletas não poderiam votar pois foi feito um regulamento que impede isso, porém o Clube 
do Remo já estava tomando as medidas cabíveis sobre isso.
          Não havendo mais indagações, o Presidente da mesa submeteu a votação e o aporte 
financeiro foi aprovado pela plenária. O nome do barco em homenagem ao CONDEL se 
chamará “CONDEL 2019/2020”. Em seguida o GB Ubirajara Salgado fez uso da fala 
afirmando que estava sabendo da sua homenagem naquele exato momento, e que o 
Departamento Náutico do Clube também foi um lugar em que prestou muitos serviços e que 



se sentia muito honrado pela homenagem prestrada pela Náutica colocando seu nome em 
um dos barcos. Finalizou afirmando que é remista e que sempre será. Em seguida, o Diretor 
da Náutica, John, falou que houve também reforma na sala de troféus da Náutica, e que com o 
consentimento do CODIR ela levaria o nome do Dr. Manoel Ribeiro, por todo apoio que deu a 
Náutica e por ter sido o campeão de 2018.
         O Conselheiro Domingos Renato tomou posse novamente da fala e disse que achava 
injusto a Diretoria Náutica brigar sozinha junto  Federação Paraense, e que o CONDEL podia 
instiuir uma Comissão com pessoas especialistas para amparar a luta da Náutica. O 
Presidente do CONDEL disse que o Conselho estava sempre a disposição, mas que era de seu 
conhecimento que as medidas jurídicas já estavam sendo tomadas pelo próprio Clube, o qual 
possui um Departamento Jurídico muito eficiente, entretanto, o CONDEL estaria sempre a 
disposição para contribuir.
          Ao seguir, o Presidente da mesa passou para o que seria o 1º ponto de pauta, referente 
a análise e eventual deliberação do parecer da comissão comercial do CONDEL sobre o 
contrato de patrocínio que ultrapassa a atual gestão. O Presidente da mesa reiterou a 
plenária sobre o assunto explicando que se referia ao contrato com o site de apostas, o qual 
já estava firmado por 1 ano, finalizando dentro da atual gestão, mas o Presidente do CODIR, 
por entender que o negócio pode ser bastante vantajoso ao Clube e por um pedido da 
própria empresa patrocinadora, pediu autorização para firmar por mais 1 ano, ficando, se 
aprovado, 2 anos de contrato de patrocínio. Após sua breve explicação, o Conselheiro Ofir 
Nobre, membro da comissão, fez uso da fala para expor o parecer da comissão. Ele explicou 
que conseguiram observar com a Minuta do contrato os aspectos jurídicos e a parte 
comercial, que era um contrato bastante interessante não só para a atual gestão, mas 
também para a próxima. Disse que haviam feito apenas algumas contribuições a serem 
passadas para o Departamento Jurídico por zelo. A Comissão sugeriu como procedimento 
aprovar o contrato por 2 anos e fazer essas pequenas alterações formais. Como as empresas 
de site de apostas ainda não são regulamentadas no Brasil, ainda está em processo de 
regulamentação, a maioria fica sediada na Grã-Bretanha, e que no contrato existe o nome e o 
CPF do representante da empresa, mas não consta o endereço, que seria interessante colocar 
o seu endereço. Por fim, a Comissão leu o Relatório do Parecer elaborado em que o mesmo 
apresentava-se favorável ao contrato de 2 anos, visto que o contrato garantiria uma boa 
receita aos cofres do clube.
          Após a exposição do Parecer da Comissão, o Presidente da mesa concedeu a palavra ao 
Presidente do CODIR para fazer uma explanação e disse que depois estaria aberto a plenária 
para debate. O Presidente do CODIR, no uso da fala, expôs que teve acesso naquele momento 
ao Parecer. Disse que, apenas para explicar, ao acessar o site de apostas e cadastrar-se nele 
você escolhe seu time do coração, mas independente da aposta, quem ganha sempre é o time 
de coração escolhido, ou seja, se a pessoa cadastrada colocar como time do coração o Clube 
do Remo, independente do que ela estiver apostando, quais times, e até se for pôker ou outra 
coisa, o beneficiado sempre será o Clube do Remo com o percentual dessa aposta, esse 
percentual é repassado mensalmente, mas se não atingir o mínimo de 20 mil reais por mÊs, 
ele passa a ser bimestral independente do valor a ser repassado, que seria no caso o Clube 
do coração. 



          Dada as explanações do Presidente do CODIR, foi aberta a discussão para a plenária. O 
Benemérito Carlos Gama, como 1º inscrito, perguntou ao Presidente se iriam trabalhar em 
cima dos saldos cumulativos, que se não desse para completar os 20 mil , no caso, se desse 
10 mil e 15 mil, se entraria para o 3º mês até completar os 20. O Presidente explicou que 
não, que 2 meses era o limite. Não havendo mais nenhuma inscrição, o Presidente da mesa 
falou que o Parecer da Comissão recomendava a aprovação do contrato de 2 anos feitas 
essas considerações de cunho formal. A proposta foi submetida a votação sendo aprovada 
por maioria.
          Dando continuidade, o Presidente da mesa perguntou se o Conselheiro Marcelo Hermes 
se encontrava na reunião, para explicar sobre o ponto de pauta referente a expressão “caixa 
preta” utilizada por ele em reunião do CONDEL. O conselheiro não estava presente e o 
Presidente continuou. O Conselheiro Tonildo fez uma intervenção pedindo uso da fala, sendo 
concedido. Ele perguntou se a mesa confirmava que o Conselheiro havia sido convidado a 
dar explicações sobre o tema e que o mesmo havia confirmado presença, visto que constava 
em pauta. O presidente da mesa confirmou que sim, e que o Conselheiro teria avisado que se 
atrasaria, mas que se faria presente. 
          O próximo ponto de pauta referia-se aos informes do CODIR sobre atual situação 
contábil do Clube e informes exigências para atender APFUT. A Dra. Margareth, contadora do 
Clube. A Dra. Margareth explicou que o 2º quadrimestre vai do período de abril de 2019 a 
julho de 2019. Ela expôs todo o material de forma visual por meio de projetor para melhor 
apreciação dos membros presentes.
         Após as explanações da Dra. Margareth, a fala foi concedida ao Presidente do COFIS, 
Odilardo Silva, para falar sobre Parecer do 2º quadrimestre do CODIR. Ele explanou sobre a 
execução do trabalho do COFIS, que houveram várias reuniões e que puderam perceber 
melhorias no trabalho contábil, mas que ainda haviam ressalvas pois em alguns pontos ainda 
observaram algumas falhas, como recibos que não correspondem ao padrão. Ele fez um 
resumo dos principais pontos e ressaltou que o Parecer ficou disponível durante 1 semana 
na sala do Conselho Deliberativo, para apreciação dos membros do CONDEL, e que apenas 7 
Conselheiros haviam se apresentado junto à sala do CONDEL para verificar o Parecer. Por 
fim, disse que o COFIS recomendava aprovação das contas do 2º quadrimestre com 
ressalvas. 
           Dada a explanação do COFIS na pessoa do seu Presidente, Odilardo, fez uso da palavra 
novamente a contadora do Clube, Dra. Margareth. Ela comentou que ressalvar é contribuir, 
avançar e recomendar, para executar um trabalho melhor. Disse que as pretações são 
entregues mês a mês e fez um resumo das pastas entregues ao COFIS. Disse que houveram 
105 apontamentos de divergência na contabilidade, entre Nação Azul, Tesouraria, Natação e 
Futebol de Base. Disse que as ressalvas  significavam 1,7% de todo universo contábil do 
clube. Mas que apesar disso, a vontade sempre é não ter nenhum apontamento. Ela pontuou 
que não se pode obter resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas, que o mês de agosto 
já estava pronto e assinado para ser entregue, mas após o parecer, eles pediram de volta 
para revisar toda a documentação já pensando nesses apontamentos para evitar que se 
repitam. Disse que o Nação Azul estava com 2 documentos super importantes pendentes, e 
que dependem do Nação Azul, que não fica em Belém, mas conseguiram os documentos e já 
haviam protocolado ao COFIS esses documentos. Disse que pegaram todos os apontamentos 



e fizeram ofício para todos os diretores, para que seja uma norma a ser seguida. O Presidente 
Fábio também fez algumas considerações e disse que mais importante do que corrigir o que 
precisa ser ajustado, era não cometer os mesmos erros, e que pretendiam diminuir cada vez 
mais esses apontamentos. 
          Dada as explanações da contabilidade com a contribuição do Presidente do CODIR, O 
Presidente do CONDEL, Angelo, agradeceu a todos os conselheiros que se dispuseram a ler o 
parecer e afirmou que a transparência é a principal proteção que um Clube pode ter. Em 
seguida foi aberto o debate à plenária.
          O Benemérito Moacyr foi o primeiro inscrito a fazer uso da fala, ele perguntou ao 
Presidente do COFIS sobre o item A, em relação a um adiantamento, se este não havia sido 
prestado conta ainda. O Presidente respondeu que a análise é uma pirâmide, as contas, o 
razão, diário e balancete, e que o topo é analisar a coisa técnica, e que no balancete aparece 
aquele valor como saldo pendente, e por isso o COFIS recomendou que haja prestação de 
contas no prazo de 30 dias, desses repasses. O Presidente do CODIR, Fábio, explicou que a 
contabilidade é anual e que de tempos em tempos esses valores são prestados conta a partir 
do momento que a despesa é constituída, e que ao fim do ano isso deve estar zerado, pois a 
contabilidade quadrimestral pode sofrer ajuste. O Benemérito Moacyr prosseguiu 
questionando sobre o item I, referente a divergência entre relatório e nota fiscal do Nação 
Azul, se essas notas já haviam sido ajustadas. O membro do COFIS, Marco Antônio, 
respondeu que alguns recebimentos do Nação Azul são resumidos e que quando o valor vai 
lá para cima, eles retificam com caneta e substituem, por isso pediram para que isso não 
mais acontecesse, pois uma contabilidade não pode estar riscada de caneta. A Dra. 
Margareth explicou que em relação a esse item foi apenas uma emissão de nota errada, pela 
própria Nação Azul, mas que já hava sido corrigido. 
         O Conselheiro Fábio Pinheiro fez uso da fala sobre o mesmo item supracitado, item I, e 
disse que detectou ausência de um recibo de quitação ou outro documento em relação ao 
pagamento de empréstimo junto ao Meu Bilhete de 70 mil reais. A Dra. Margareth explicou 
que na verdade não se referia a um empréstimo, e sim a uma antecipação de recurso, e que 
eram 2, um no valor de 98 mil e outro no valor de 70 mil. Explicou que no ato da prestação a 
contabilidade ainda não tinha posse desses documentos, mas que já estavam com o mesmo e 
já haviam sido protocolados ao COFIS. O Conselheiro seguiu abordando sobre outro ponto. 
Disse que havia feito uma simples conta sobre fontes pagadoras não identificadas e chegou 
ao número de 204 mil reais, gostaria de uma explicação sobre isso. Disse ainda que a cópia 
do Parecer a qual foi distribuída não estava o Parecer completo, que estava resumido e tinha 
itens faltando. O Presidente do COFIS respondeu que o relatório completo ficou disponível 
na secretaria poe 1 semana para que todos pudessem analisar, e que aquelas cópias eram 
apenas do parecer final com um breve resumo, mas que tinha o relatório ali em mãos. 
Explicou ainda que esses valores provavelmente referiam-se aos documentos que a 
contabilidade tinha protocolado junto a secretaria poucas horas antes da reunião. 
          Em seguida fez uso da palavra o Conselheiro Alessandro Silva dizendo que o relatório 
disponibilizado na sala do CONDEL estava escrito que o parecer havia sido aprovado pelo C 
COFIS por maioria simples, e que no relatório distribuido na reunião não constava mais 
dessa forma. Queria saber se todos haviam se colocado de forma favorável ou não. O 
Presidente do COFIS respondeu que se todos haviam sido favoráveis ou não era um assunto 



que cabia apenas ao Conselho. O Conselheiro seguiu ainda afirmando que reconhece sim 
todas as evoluções alcançadas, mas que precisava dizer que o organizacional não pode se 
sobrepor ao que é matemático. E que independente das divergências corresponderem 
apenas a 1% não queria dizer que não era grave, e essas falhas desse 1% tinham ido parar na 
justiça. Disse ainda que identificou nessa aprestação de contas, pagamentos a titulo de 
empréstimos às lojas do Clube, mas a lojas estão devendo o Clube num valor significativo. 
Disse ainda que não conseguia entender como, após 11 meses, um diretor emita um 
documento sem datar e assinar, e que isso ia contra tudo o que a contadora prega no Clube, 
de organização, e que ela não deveria mais aceitar documento assim. O Presidente do COFIS 
respondeu que todas essas identificações foram feitas pelo COFIS e estavam presentes no 
relatório, por isso poderiam ser analisadas e por isso existiam recomendações.
          Tomou posse da palavra o conselheiro Domingos Sávio. Ele fez uma reflexão sobre o 
tempo em que a contadora já trabalha no Clube, e que desde o começo do trabalho ela afirma 
que o Remo estava evoluindo muito, e que ainda na atualidade ela dizia que o Clube evoluiu 
muito. Perguntou a contadora se, caso ela chegasse hoje ao clube, que medida ela tomaria 
imediatamente, se não iriam chegar no semestre do ano seguinte fazendo as mesmas 
afirmações e perguntou ainda se o Estatuto seria aplicado da forma correta. 
          O Presidente do CODIR, Fábio, explicou que as lojas desde 2018, todo recurso oriundo 
das lojas tem que ser obrigatoriamente recolhido para Justiça do Trabalho, logo ele não 
podia pedir para abater, pois o valor tem que ser recolhido e estaria incorrendo em uma 
ilegalidade. A Dra. Margareth explicou que claramente há uma evolução de todas as partes 
envolvidas no processo, e que estão fazendo um processo de gestão continuada para os 
diretores, a fim de orientar e ensinar os diretores a fazer suas devidas prestações de forma 
correta, em que mensalmente ocorre uma reunião com todos. 
          O Conselheiro Rosemiro fez uso da palavra e disse que o tema é bastante amplo, e 
sugeriu que isso fosse uma pauta específica de reunião numa próxima vez. Disse que o COFIS 
não deveria recomendar, e sim exigir, pois deveriam garantir que os procedimentos sejam 
feitos corretamente, por isso achava que o parecer não podia ir com as recomendações, pois 
parecia um manual. E que se já foi recomendado antes, deveria aprovar ou não aprovar de 
acordo com o cumprimento disso. Disse que não se pode avaliar numericamente por 
quantidade de apontamentos, que se 1 apontamento por relevante o suficiente, ele faz total 
diferença na vida do Clube. 
          O Conselheiro Tonildo fez uso da palavra começando pelas inconsistências. Ele disse 
que uma inconsistência que seja pode gerar um grande transtorno ao Clube, disse que no 
mês de abril houveram 65 inconsistências, e queria saber quanto isso daria em valores. O 
Presidente do COFIS disse que isso não foi mensurado em valor. O Conselheiro lamentou que 
essas inconsistências não tenham sido resolvidas desde que foram apontadas. O Conselheiro 
seguiu questionando sobre vários itens do parecer, anteriormente questionadas por outros 
membros da plenária, como por exemplo os valores referentes ao Nação Azul, e algumas 
observações pessoais. 
          Dadas as observações dos Conselheiros e o tardar da hora, o Presidente da mesa 
ponderou que haviam 2 encaminhamentos a serem decididos pela plenária. O 1º 
encaminhamento era que ainda haviam 5 conselheiros inscritos, poderiam dar o tempo de 2 
minutos para cada e depois decidiriam se estavam aptos a votar e o 2º encaminhamento era 



que, não se sentindo aptos, o assunto ficaria para uma próxima reunião. Os conselheiros 
ainda inscritos aceitaram o tempo para explanação e fizeram apenas algumas considerações 
finais sobre o Parecer e exposição da contabilidade.
          Por fim, a mesa submeteu a votação o Parecer do 2º quadrimestre do CODIR, o qual foi 
aprovado com ressalvas por maioria, de acordo com a recomendação do COFIS.
          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


