
 

 
 

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

 
1 - Data, Hora e Local da Realização: 
 Ao vigésimo quinto dia do mês de março 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, Fabio Cebolão – Vice-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. Informes do CODIR sobre a reforma do Baenão e plano de recuperação de sócios 
proprietários;  

2. Informes do CONFIS; 
3. Informes das comissões temáticas; 
4. Diplomação do novo Grande Benemérito e dos novos Beneméritos. 

 
5 - Plenário: 
          Ao iniciar a sessão o presidente do CONDEL, Angelo Carrascosa, pediu para que todos 
os membros do Conselho Deliberativo tomassem assento e pediu licença para fazer uma 
inversão de pauta, já que estavam sendo honrados com a presença do novo Grande 
Benemérito, o Azulino, e por isso gostaria de começar com a diplomação do novo Grande 
Benemérito e dos novos Beneméritos. Pediu para que o Dr. Ubirajara Salgado compusesse a 
mesa, com sua experiência e representando todos os Beneméritos, Grandes Beneméritos, 
conselheiros e ex presidentes do CONDEL e do CODIR, para conduzir o momento. Pediu 
também para que o presidente do CODIR, Fábio Bentes, compusesse a mesa a fim de 
prestigiar e testemunhar esse momento importante para a vida do Clube.  
          Seguiu, o presidente da mesa, afirmando que, representando os poderes do Clube, o Dr. 
Ubirajara faria a entrega dos diplomas dos novos Beneméritos e novo Grande Benemérito. O 
Dr. Ubirajara tomou posse da palavra e disse que há anos participa da vida do Clube do 



 

 
 

Remo, e mais ainda no que se refere ao Conselho Deliberativo o qual é o órgão mais 
importante dentro do Clube. É no CONDEL que devem ser discutidos os assuntos que regem 
o rumo do Clube e suas decisões mais importantes. Disse que os Beneméritos e Grandes 
Beneméritos têm longevidade dentro da história do clube sendo pessoas que têm o trabalho 
efetivo em relação ao Clube. Reiterou que, na reunião passada havia sido feito um apelo às 
pessoas que assumiriam esses cargos no Clube, para que estas continuem participando 
efetivamente, inclusive frequentando às reuniões e aos jogos do Clube do Remo.  
          Seguindo com a diplomação, o Dr. Ubirajara entregou primeiramente o diploma ao 
novo Grande Benemérito Carlos Alberto Lima da Silveira, que trabalhou na garagem náutica 
por 40 anos, em média, e é mais conhecido como “Azulino”. Disse ainda que era muito 
importante vê-lo presente ali, com seu longo trabalho em prol do Clube. Ao receber o 
diploma, o GB Azulino disse: “Quero agradecer ao Conselho o meu diploma de Grande 
Benemérito do Clube do Remo, fico muito agradecido, sou da garagem náutica e militei 
muito anos ali na garagem. Muito Obrigado!” 
          Após a entrega do diploma ao Grande Benemérito, o Dr. Ubirajara seguiu com a 
diplomação aos novos eleitos a Benemerência. Disse que todos ficam realmente alegres pela 
renovação que o Clube tem, e reforçou que a frequência será mais cobrada para os novos 
eleitos. Em seguida chamou os candidatos eleitos: Ricardo Antônio Rodrigues Ribeiro, Josias 
Campos de Figueiredo, Antônio Marçal de Souza Filho e Angelo Demetrius de A. Carrascosa. 
Por fim, explicou que havia alguns diplomas de membros que foram eleitos a Benemerência 
em eleição passada mas que não haviam recebido seus devidos diplomas, quais sejam: 
Abelardo Sampaio, Francisco Rosas e Lucival Alencar. Por fim, o Dr. Ubirajara Salgado 
agradeceu e devolveu a palavra ao presidente da mesa. 
          Feita a diplomação dos membros eleitos, o presidente da mesa seguiu a reunião com o 
próximo ponto de pauta referente à exposição sobre a reforma do Baenão e plano de 
recuperação de sócios proprietários. Tomou posse da palavra o presidente do CODIR Fábio 
Bentes o qual cumprimentou a todos e começou explanando sobre o Baenão. Disse que 
desde a última reunião do CONDEL alguns pontos tinham avançado, que conseguiram 
através de uma negociação, e aproveitou para agradecer à comissão, chegar num ponto em 
comum com a construtora para acertar o pedaço que não estava previsto originalmente em 
contrato. Que chegaram a um valor e estavam na fase de acertar o cronograma de 
desembolso, já que esse valor não estava previsto no orçamento das camisas Leão de pedra. 
Então teriam que buscar esse valor de outra fonte, são 70 mil reais que não estavam 
previstos em contrato. Aproveitou para expôr que o Clube recebeu uma proposta comercial 
que envolvia a antecipação de recurso, que ajudaria na conclusão do estádio, que essa 
proposta teria que ser aprovada pelo CONDEL e provavelmente haveria uma reunião 
extraordinária para tratar especificamente desse assunto. Disse que não podia dar maiores 
detalhes porque ainda precisavam tratar de questões jurídicas, mas a antecipação seria no 
valor de 450 mil reais e que na reunião extraordinária passaria maiores informações. Disse 
ainda que o contrato com a CERPA já estava valendo, gerando dividendo a serem utilizados 
no plano de combate à incêndio do Baenão. Disse que o que tinha de concreto era uma 
proposta formalizada que dependia apenas da aprovação do CONDEL e já havia inclusive um 
cronograma de desembolso de 3 parcelas iguais de 150 mil reais. Por fim, disse que era 



 

 
 

basicamente isso que tinha para expôr aos membros presentes e se colocou à disposição 
para sanar quaisquer dúvidas.  
          O presidente da mesa tomou posse da palavra e expôs que esteve reunido com o 
presidente Fábio sobre as perpectivas desse parceiro comercial. Disse que todos têm 
urgência em contribuir com o Clube, mas que precisavam seguir as obrigatoriedades do 
Estatuto e este diz que qualquer contrato que ultrapasse a atual gestão deve ser levado ao 
CONDEL e votado pelos membros, por isso teria uma reunião específica para esse tema. O 
presidente da mesa também expôs que achava viável formar uma comissão, que na verdade 
já havia uma comissão de trabalho no Conselho que poderia contribuir no assunto e o 
presidente do CODIR já tinha se colocado à disposição para fornecer maiores informações à 
comissão e que na semana que vem fariam uma reunião para tratar apenas desse tema, a 
comissão daria um parecer sobre o quanto essa parceria poderia ser interessante ou não 
para o Clube e discutiriam isso da melhor forma na reunião.  
          Antes de abrir para perguntas, o presidente da mesa apresentou, por uma questão 
protocolar, a ata da reunião anterior para aprovação do Conselho, não havendo nenhuma 
objeção a ata deu-se por aprovada. Seguiu abrindo inscrições para o debate acerca do 
assunto exposto pelo presidente do CODIR.  
          Tomou posse da palavra o conselheiro Tonildo que perguntou em relação ao Baenão, 
aproximadamente 2 meses antes da reunião vigente cogitou-se um repase de valor 
adiantado pelo Meu Bilhete para o Baenão, perguntou como ficou essa situação. Prosseguiu 
perguntando sobre o valor do contrato com a Cerpa mais o valor do possível novo parceiro, 
levando em consideração o valor orçado em torno de 900 mil reais para reabrir com a 
iluminação, por qual motivo ainda cogitavam reabrir sem a iluminação. O presidente do 
CODIR respondeu aos questionamentos falando que, sobre a empresa Meu Bilhete, até o 
momento a empresa não tinha dado um parecer favorável ao pedido, e sobre a CERPA é 25 
mil reais em produto por mês. Que o fato de ser em produto foi uma estratégia do próprio 
Clube por 2 motivos: o 1º é que não se bloqueia produto e o 2º é que na comercialização do 
produto se ganha muito mais. A questão de antecipar a iluminação do estádio depende de 
conseguir alguém que antecipe o valor da Cerpa, porque o contrato é a longo prazo, 20 
meses, então precisaria de alguém que dando um contrato de garantia pudesse antecipar 
esse valor. Disse que hoje, o que se tem mais próximo de receber valores adequados é com 
essa possível negociação do parceiro que irão discutir na próxima reunião. Por fim, disse que 
o que está mais dentro da realidade é conseguir reabrir ainda sem jogos noturnos.  
          Tomou posse da plavra o conselheiro José Fernando (Zefe), ele perguntou se no 
contrato com a Cerpa, o produto fornecido era apenas a cerveja Draft ou se também 
comercializariam a Tijuca. O presidente do CODIR respondeu que a marca a ser divulgada é a 
Draft, mas que haveriam outros produtos da mesma empresa, como já utilizaram a tijuca em 
um evento passado, desde que não ultrapasse o valor de 25 mil reais em produto. Em relação 
ao contrato com a nova empresa, o conselheiro falou que gostaria que olhassem para o Clube 
com um pouco mais de peso, recordou que houve uma proposta de patrocínio de uma 
empresa de camisas que prometeu uma pré temporada em Orlando, disse que isso não 
aconteceu, não foi conversado e que a empresa não pagou por isso. Portanto, disse que 
deveriam analisar todos os lados e que o Clube tem que se fazer valer como uma marca de 
peso. O presidente do CODIR respondeu que estava de acordo com o conselheiro e que o 



 

 
 

mercado estava mudando, mas que essa conversa seria melhor quando houvesse a reunião 
exclusiva para tratar do tema do possível parceiro do Clube.  
          O Benemérito Moacyr perguntou ao presidente como estavam as vendas das camisas 
Leão de pedra, que foi um projeto da gestão anterior direcionado inteiramente a reabertura 
do estádio, e também gostaria de saber haveria uma reedição do lançamento dessa camisa. O 
presidente do CODIR respondeu que na reunião extraordinária que tratou-se da reabertura 
do Baenão ele havia explicado que foram comercializadas quase o total de camisas, que o 
dinheiro já havia sido em sua maioria repassado para a empresa, mas que houve um litígio 
com a empresa, que a empresa tava querendo cobrar um aditivo de quase 180 mil reais, mas 
conseguiram fazer um acordo e fecharam no valor de 70 mil reais o aditivo em razão de 
alguns serviços feitos pela empresa que não haviam sido orçados no projeto. Esse aditivo 
não estava também dentro do valor da camisa Leão de pedra, o recurso como idealizado foi 
utilizado integralmente para o Baenão e está faltando apenas esse entendimento final do 
cronograma de pagamento, como explicou pouco antes, que estavam precisando levantar 
mais 70 mil reais para poder fazer esse planejamento de pagamento. Sobre a reedição da 
camisa, ele disse que propôs à Topper que fizessem pelo menos mais mil daquela primeira, 
que ganhou o prêmio e já não tinha mais quando saiu o prêmio. Disse que estavam tendo 
muitos problemas com a Topper, que esse ano ainda não tinham pago nenhuma prestação 
obrigatória dos royaltes, que pediram também o levantamento do material entregue ano 
passado e ainda não forneceram a informação, e que estavam num processo de queda e 
vários clubes já haviam rompido com a empresa.  
          Tomou posse da palavra o conselheiro Domingos Renato. O conselheiro perguntou a 
respeito da venda de cerveja, se estavam vendendo no mesmo valor que estava sendo 
repassado, ou se estavam vendendo com um percentual em cima do valor. O presidente do 
CODIR respondeu que já estavam vendendo com um percentual acima. 
          O conselheiro André tomou posse da palavra falando que boas idéias devem ser 
copiadas e prosseguiu expondo que o Náutico, quando estava reformando o seu estádio, 
chamou um clube da Argentina e realizou um amistoso onde esse amistoso era inteiramente 
voltado para angariar recurso para a reabertura do estádio e com isso conseguiram mais de 
1 milhão de reais. O conselheiro perguntou então se já tinham pensado em alguma coisa 
nesse sentido para tentar viabilizar a volta do Baenão. O presidente Fábio disse que estavam 
no meio da competição e que estavam tendo dificuldade de público para a competição, que 
no último jogo, que foi o RexPa, a torcida tinha lançado uma ideia em rede social e o Clube 
abraçou a ideia, e iam doar um valor, mas que não conseguiram arrecadar um terço do valor 
mínimo que era necessário para aceitar o desafio. O torcedor do Clube do Remo, 
historicamente, não é muito de amistoso. Portanto disse que não tinham essa ideia, que 
estavam no meio de uma competição e fazer amistoso no meio da competição seria 
complexo demais. 
          Tomou posse da palavra o conselheiro Rafael Dahás, que perguntou sobre quantas 
camisas Leão de pedra faltaram ser entregues pela Topper, em média. O presidente do 
CODIR respondeu que pelas notas teriam faltado em torno de mil a duas mil camisas. Ele 
disse que a Topper afirma ter entregado tudo, mas o Clube cobrou comprovação de que 
entregou tudo, porque segundo o que consta de documentação no Clube, as 14 mil camisas 
previstas não foram entregues na sua totalidade.  



 

 
 

          Tomou posse da palavra o GB Dr. Ubirajara Salgado, que ressaltou a importância da 
participação dos membros do CONDEL, ao fazerem perguntas e pedirem esclarecimentos, 
pois ali era o lugar e o momento para fazer isso. Em seguida, questionou sobre a parte 
estrutural do campo, do Baenão, pois ouvia muitas notícias do que estava pronto e do que 
não estava, e queria informações completas. O presidente do CODIR agradeceu a pergunta e 
explicou que o Evaristo Rezende, especialista dessa área, deu o ok em relação à estrutura da 
25 e estava concluindo a parte da Almirante Barroso, disse que precisavam de um laudo 
estrutural pois isso é requisito do estatuto do torcedor e a maior exigência no momento é o 
estatuto do torcedor, e muitas coisas que antes não eram exigidas. Hoje o Clube está 
adaptando tudo para respeitar a todas essas exigências com a supervisão do Evaristo 
Rezende. 
          Tomou posse da palavra o conselheiro Renan Bezerra explanando que, de acordo com 
as suas recordações, o último jogo ocorrido no Baenão havia sido em 2014 e desde lá se viu 
muitas iniciativas tanto da torcida quanto de gestões anteriores no intuito de reabrir o 
Baenão. Ele perguntou se há algum estudo de quanto foi gasto, desse período até os dias de 
hoje, em prol do estádio do Clube e se existe algum plano piloto do que se vai investir para 
que erros não se repitam. O presidente do Clube respondeu que ele não tem o controle de 
tudo o que já foi gasto para o Baenão pois muitos projetos foram iniciados pela própria 
torcida.  
          Seguindo com a reunião, o presidente da mesa, Angelo, reiterou a preocupação do 
conselheiro Renan, entendendo que se refere principalmente ao intuito de prevenir o Clube 
para que não fizesse investimentos e posteriormente fechasse o estádio mais uma vez por 
falta de manutenção preventiva. O Baenão não apresentou os problemas de uma vez só. Isso 
ocorreu ao longo de muitos anos sem manutenção preventiva. Que o correto seria reabrir já 
com um planejamento e cronograma de manutenção preventiva, com valores médios, para o 
clube ir planejando sua arrecadação. Não havendo mais nenhuma inscrição para tratar do 
tema, o presidente do condel explicou que a comissão reuniria com o presidente Fábio 
amanhã e que haveria uma reunião extraordinária prevista para o dia 2 de abril, que seria 
realizada para tratar sobre a possível parceria do Clube com a empresa exposta pelo 
presidente, sem muitos detalhes ainda. Ao seguir, falou que esse ponto de pauta não era 
apenas sobre o Baenão, mas sobre o plano de recuperação de sócios proprietários, explicou 
que colocou de uma forma bem genérica porque existem vários membros que vinham 
pedindo essa pauta com muitas ideias que perpassam esse assunto, então preferiu colocar de 
uma maneira geral. O presidente do CODIR se colocou a disposição para tratar do tema, que 
entende a sua importância e que, como ele mesmo explanou, não lhe falta vontade e boas 
ideia, mas lhe falta pernas para abraçar tudo.  
          O presidente do CODIR, com posse da palavra, explanou que recebeu o documento do 
presidente do CONDEL, que achou os temas muito interessantes e alguns já eram discutidos 
dentro da diretoria, mas que em quase 4 meses de gestão não tinham conseguido ainda tirar 
as ideias do papel. Disse que, em conversa com o presidente do CONDEL, surgiu a ideia de 
formar uma comissão que pudesse tomar a frente e ir para a prática, com as ideias. Disse que 
entende a urgência na necessidade de controlar o acesso na sede, especialmente de veículos, 
pois o estacionamento quase sempre é utilizado por pessoas que não usufruem da sede e 
muitas vezes nem são associados, apenas aproveitam para estacionar enquanto vão exercer 



 

 
 

outras atividades próximo ao clube. Paralelo a isso é importante também haver um controle 
de pedestres, nos horários exclusivos ao associado e, por fim, resgatar o associado, pois tem 
muitos sócios inadimplentes e poucos são os que pagam em dia o título de sócio, e aí 
poderiam criar alguma estratégia para atraí-los e negociar o retorno desse associado que se 
encontra inadimplente. Em seguida, o presidente do CONDEL perguntou se havia algum 
conselheiro interessado em compor essa comissão para recuperação do sócio, os 
conselheiros que se dispuseram foram: Tonildo, Branco, Ofir, Renan, Afonso e Bessa. O 
presidente do CONDEL expôs que se sentia feliz pelas pessoas se colocarem a disposição, e 
pediu que o presidente do CODIR informasse a quem essa comissão poderia procurar 
posteriormente para tratar das ideias e dos planos de ação. O presidente do CODIR 
respondeu que já poderiam deixar marcadas as reuniões tanto da comissão responsável de 
analisar a proposta de contrato com o novo parceiro interessado no Clube, quanto com a 
comissão responsável por trabalhar em prol da recuperação do associado, aproveitando a 
presença dos membros. As duas reuniões ficaram devidamente marcadas finalizando então o 
ponto de pauta referente ao Baenão e ao plano de recuperação de sócio proprietário. 
          Tomou posse da palavra a conselheira Simone Tupinamba a qual, aproveitando a 
presença dos dois presidentes, expôs que a adimplência deveria começar “dentro de casa”, e 
pediu que a comissão verificasse se todos os diretores são adimplentes com o clube, bem 
como os conselheiros com o Condel. O presidente do CONDEL falou que as considerações da 
conselheira era importante e que o exemplo deveria partir dos membros tanto do CODIR 
quanto do CONDEL. Em seguida o conselheiro Diego Bessa explanou que iria participar da 
comissão que iria ajudar o codir a reorganizar a participação do associado na sede e 
aproveitou para dizer que hoje o restaurante não se sustenta. Que desde que abriu o 
restaurante fecha no vermelho. Que estava participando com eles para que num futuro 
próximo não houvesse surpresas, mesmo diante disso alguns investimentos foram feitos e 
isso é notório para quem frequenta o restaurante, e muitas pessoas o tem pressionado a falar 
com o presidente para pedir carência para o restaurante ficar de pé, mas que jamais faria 
isso, porque o valor que paga de aluguel não é um valor alto em comparação ao que o 
restaurante pode gerar. Disse que o problema do restaurante hoje se dá devido a falta de 
frequência de cliente. Portanto, gostaria de compartilhar isso com todos e repetiu uma coisa 
que havia dito alguns dias antes, que, talvez, se passasse a chave no restaurante e entregasse 
pro presidente, o próximo daria certo. Porque tendo essa perda, talvez as pessoas tenham 
mais consciência. Disse que 70% não frequenta o clube, incluindo a mesa, e como iriam 
decidir a vida do clube se nem viviam o clube, se nem participam das coisas do clube.  
          O conselheiro Renan tomou posse da palavra, perguntando ao presidente Fabio Bentes 
se havia em curso algum tipo de estudo ou levantamento que fosse capaz de mostrar ou 
indicar ao CONDEL que a mensalidade no valor de 50 reais está de acordo com o perfil do 
associado do Clube do Remo. Ele explanou que era lamentável o que o conselheiro Bessa 
explanou, e que era muito importante conhecer mais a fundo o seu associado.  
          O conselheiro Rosemiro tomou posse da palavra e explanou que existe um estatuto e 
podem fazê-lo valer, que as vezes requer um pouco de coragem em fazer acontecer. Disse 
que hoje o clube tem um caderno de sócios proprietários de 11.000 pessoas, e tem um 
caderno de sócios remidos de 9.524 pessoas. Que nas últimas 4 eleições tiveram um número 
máximo de 2.500 eleitores, o que significa o associado apto a votar e é algo irreal. O estatuto 



 

 
 

diz que o sócio que está atrasado 3 meses é inativo, se o sócio atrasou 12 meses, ele é 
excluído. Por fim, disse que essa situação requer simplesmente uma medida administrativa, 
audaciosa e corajosa, chegar e excluir todos os sócios inadimplentes a mais de 12 meses.  
          A palavra foi dada novamente ao presidente da mesa, Angelo Carrascosa. Passado esse 
ponto de pauta, expôs que o presidente do CODIR já havia avisado sobre um compromisso 
que teria logo após sua participação na reunião, agradeceu a participação do presidente 
Fabio e reiterou a reunião extraordinária que seria marcada na semana seguinte. Aproveitou 
para fazer uma cobrança pública as comissões temáticas para que elas possam dar retorno 
sobre suas propostas ou até mesmo para informar sobre a inviabilidade da comissão ou 
necessidade de adaptação da mesma. O conselheiro Paulo César pediu a palavra e expôs que 
a comissão de esportes olímpicos, da qual faz parte, teve poucas oportunidades para se 
reunir até mesmo porque havia um pouco mais de 1 mês que o diretor de esportes olímpicos 
havia sido nomeado, mas que estavam dando todo o apoio e que na próxima reunião já 
teriam alguns informes a dar.  
          Ao tomar posse da palavra, o presidente da mesa afirmou que restava apenas um ponto 
de pauta a ser debatido, referente aos informes do confis. Disse que havia colocado também 
de forma genérica porque eram muitos pontos que gravitavam em torno dessa questão, 
disse que naquele mesmo dia da reunião havia sido entregue as contas do primeiro 
quadrimestre da atual gestão. O presidente do CONFIS Odilardo estava apenas aguardando 
isso para começar a análise e prometeu que até a próxima reunião já teria um parecer para 
ser debatido e deliberado, ou seja, antes ainda da reunião isso vai estar à disposição, se 
houvesse ressalvas, que fossem apresentadas ao codir e na próxima a ideia era colocar como 
pauta tanto o segundo quadrimestre da gestão anterior quanto o primeiro quadrimestre a 
atual gestão. A Dra. Margareth estava novamente de forma efetiva na contabilidade do Clube. 
Foi uma das grandes evoluções do clube nos últimos anos, e mesmo na ausência dela, nos 
primeiros meses da atual gestão, a prestação foi feita de acordo com o projeto que o clube 
tem, mas que haviam conseguido fazer com que a contadora permanecesse no clube, de 
acordo com o que havia sido debatido na reunião anterior, que era de conhecimento de 
todos. Ele explicou, por fim, que a Dra. Margareth estava presente para explanar sobre como 
andava a contabilidade do clube e o que mais houvesse. Antes de dispor a palavra tanto ao 
presidente do confis quanto a dra. Margareth, o presidente da mesa explicou que em alguns 
minutos talvez precisasse se ausentar porque tinha um parente hospitalizado, mas que já 
tinha conversado com o 1º secretário e ele assumiria a presidência da mesa a partir de 
então. 
          Tomou posse da palavra o presidente do CONFIS. Ele cumprimentou a mesa e aos 
membros presentes, explicou que o conselho fiscal vem lutando para reunir documentos, 
balancetes, para que pudessem começar os trabalhos. Explanou que desde o início da gestão 
fez um ofício solicitando ao codir os documentos dentro das normas solicitadas e sempre 
ouvia que o clube precisava de um contador ou de um escritório de contabilidade. Expôs que 
teve a oportunidade de conhecer o trabalho da Dra. Margareth na gestão anterior, pois fez 
parte do confis anterior, e sabia o quanto ela tinha conseguido organizar a contabilidade do 
clube na gestão passada. Fizeram o acordo, CODIR e CONDEL e conseguiram fazer com que a 
Dra. Margareth permanecesse cuidando da contabilidade do Clube do Remo. Disse que 
estava feliz porque ela havia entregado já as contas do primeiro quadrimestre, que o confis 



 

 
 

iria analisar e dentro de 10 ou 15 dias teriam um parecer, e nesse tempo a contadora poderia 
organizar as contas do segundo e terceiro quadrimestre da gestão passada. Por fim, passou a 
palavra à contadora do clube. 
          Tomou posse da palavra a Dra. Margareth, contadora. Ela agradeceu às palavras do 
presidente do CONDEL e se apresentou ao colegiado. Em seguida, disse que a evolução da 
contabilidade do clube era sabida por todos, mas que não partia só dela, e sim do clube que 
se determinou fazer a implantação da contabilidade digital, que esse foi o grande avanço. 
Disse que isso facilitou bastante, que hoje o clube possui uma contabilidade digital, 
preparada para esse mundo moderno da era digital, tão falada a questão da inteligência 
artificial, do E-Social, do ECD, do ECF, que tudo é hoje da era digital. Prosseguiu expondo que 
hoje o clube possui uma contabilidade centralizada dentro do RH, do financeiro e tão 
somente esperando a importação da contabilidade. Como já foi explicado antes, por motivos 
de força maior, esteve afastada do Clube por 4 meses, e havia retornado na semana anterior 
à reunião vigente, que muito tinha a fazer, mas mesmo assim ao atuais diretores não 
pararam a contabilidade, e ao retornar 70% já estava feito, faltava apenas complementar 
esses 30%, e conseguiu então entregar, pouco tempo antes da reunião, o primeiro 
quadrimestre ao confis. Disse que isso mostra o compromisso da contabilidade, tanto da 
gestão passada quanto da atual gestão, quem começou e quem mantém. Expôs que ao voltar 
estava novamente se adaptando, unificando o sistema e logo em breve entregaria o último 
quadrimestre da gestão anterior e posteriormente analisariam contas anteriores, que já 
havia sido solicitado anteriormente pelo presidente do confis, que hoje não há uma 
contabilidade de nenhum contador, mas sim a contabilidade do clube do remo. Ao concluir, 
se dispôs a tirar dúvidas e prestar esclarecimentos.  
          Tomou posse da palavra o conselheiro Renan Bezerra o qual parabenizou o trabalho 
que está sendo executado e a evolução da contabilidade dentro do clube. Seguiu 
perguntando como estava sendo feita a adequação da parte contábil com a legislação. Disse 
que o clube havia, por exemplo, aderido ao PROFUT, e que já no ano de 2019 o clube teria 
que reduzir em 5% a sua parte contábil em relação ao exercício anterior, como estava sendo 
feito esse mecanismo com o atual codir e se poderia haver alguma sanção por parte do 
legislador pelo último quadrimestre ainda não ter sido apresentado, se não seria a ordem 
inversa. A contadora respondeu que o clube havia aderido ao PROFUT em 2016, e que havia 
um outro órgão chamado APEFUT, que fica no Rio de Janeiro e é o órgão fiscalizador do 
PROFUT. Disse que todo mês de janeiro ele manda uma notificação para atender alguns 
documentos e estava sendo entregue em tempo hábil de acordo com o que é solicitado. E 
sobre a outra pergunta feita, respondeu que as normas contábeis de qualquer clube é 
diferenciada e hoje há uma norma específica que passa pelo APEFUT, e que o clube estava 
dentro das normas. Portanto estavam sim atentos a todas as modificações, a todas as novas 
normas impostas pelo APEFUT que fiscaliza o PROFUT. 
          O conselheiro Alessandro Silva dirigiu-se ao conselho fiscal e ao presidente da mesa 
perguntando como estava a situação das lojas do clube do remo, pois tinha o conhecimento 
de que haviam lojas que estavam a meses sem pagar o clube, e estavam tendo um impasse no 
Baenão para remanejar uma loja, para adaptar um estabelecimento que nem paga o clube. O 
presidente da mesa respondeu que na reunião passada onde haviam discutido 
exclusivamente o Baenão, esse assunto havia surgido no final, disse que o presidente Fabio 



 

 
 

havia colocado que o Remo tem tratado com eles tentando compensar o investimento numa 
nova loja nos valores que ele estava devendo, mas que se não chegasse num consenso eles 
iriam então fazer a rescisão, mas entendia o ponto de vista do conselheiro e iria pedir à 
secretária da mesa, Raíssa, para que ela fizesse um ofício pedindo por escrito e com a maior 
brevidade possível tanto a prestação de contas dos repasses ou não repasses de royalties, 
não só de agora, mas dos últimos 12 meses. Em seguida o presidente do confis Odilardo 
respondeu que estava de acordo com as explanações feitas pelo presidente do condel e que 
iria formalizar esse pedido através do confis para ser explanado numa próxima reunião. 
          Tomou posse da palavra o conselheiro Tonildo. O conselheiro disse que ficou surpreso 
ao saber que ainda seria votado o 2º quadrimestre da gestão anterior, por isso, queria fazer 
uma proposição à mesa do condel, e gostaria que fosse submetido à votação, para que 
passassem a partir dali a ter um marco definitivo em relação a apresentação de contas, de 
gestões anteriores. Ele expôs que o artigo 18 do Regimento Interno do CONFIS diz que o 
conselho fiscal obriga-se a emitir parecer com recomendação de prestação de contas após 90 
dias do término da gestão anterior se não for apresentada essa prestação de contas. 
Portanto, queria propor, na data da reunião vigente, que não fosse mais dada a oportunidade 
de entregar prestação de contas de gestões anteriores. Que seja aplicado pelo confis o que 
diz o artigo 18 do Regimento Interno, e os 90 dias já haviam sido ultrapassados. Que estava 
pedindo apenas o cumprimento do que diz o regimento. Seguiu, questionando de acordo 
com o conselheiro Renan o qual expôs que não entendia os motivos de ficarem na ordem 
inversa, ou seja, vão analisar o 2º quadrimestre da gestão anterior, mas antes da gestão 
anterior ainda tem contas pendentes, e acreditava que deviam analisar desde lá de trás até 
chegar na última gestão.  
          O presidente do confis respondeu às explanações do conselheiro Tonildo explicando 
que entendia seu ponto de vista, mas que tecnicamente as coisas funcionavam de forma 
diferente. Disse que hoje é muito mais fácil analisar o atual porque conseguia enxergar as 
coisas como estão hoje e que a documentação de 5 anos atrás já passou por pelo menos 4 
escritórios de contabilidade, e por isso sempre pediu a presença da Dra. Margareth, pois ela 
pôde acompanhar algumas coisas, e é a pessoa que mais conhece a parte documental 
referente a isso e pode dar melhor subsídios. Disse que hoje é possível emitir um balancete 
do 1º quadrimestre do Fábio, que consegue emitir um balancete da gestão do Manoel desde 
a participação da Dra. Margareth. Por isso não é inversão, se ele for amarrar lá atrás não vai 
aparecer nada, é uma questão técnica.  
          O conselheiro Tonildo explicou que o seu descontentamento não era em relação à 
inversão da gestão atual, mas sim que deveriam analisar a gestão atual, porém ao analisar as 
anteriores deveriam seguir a ordem e não inverter, e que também queria fazer valer o que 
diz o artigo 18 do regimento interno do confis. Em seguida, o presidente do confis respondeu 
que conhece o regimento e que nele o conselho fiscal sugere as coisas ao condel, mas o 
condel é soberano e pode deliberar sobre os prazos, e os prazos haviam sido dados na gestão 
passada do condel. O conselheiro Tonildo, em debate, reiterou que tão somente queria fazer 
valer o artigo 18 que diz que passados 90 dias da gestão, não havendo entrega de 
documentação de prestação de contas, essa documentação não pode mais ser recebida e o 
confis deve emitir parecer sugerindo a reprovação da prestação de contas. A conselheira 
Simone Tupinamba tomou posse da palavra, participando do debate, explicando ao 



 

 
 

conselheiro Tonildo que, o condel deu prazo para a gestão passada e que o condel é 
soberano, e reiterou que certamente a dra. Margareth teve dificuldade no último 
quadrimestre pois esteve 4 meses afastada do Clube do Remo, e sobre as gestões de 2016 
para trás, o clube já havia prestado conta para o PROFUT, portanto não havia razão para 
insistir em algo que já havia sido feito.  
          A contadora do clube explanou explicando que com o advento do sistema público 
estruturação digital, a contabilidade no Brasil, atualmente, é muito cara, e muito complexa. 
Que hoje em dia se trabalha diretamente com o banco de dados da receita federal, e 
mediante a isso, a contabilidade brasileira é muito cara. Disse que tem 30 anos de profissão e 
costuma falar que daqui a 10 anos não terá contador no país para atender as normas no 
sistema público tributário. Há contadores que não conseguem entender a totalidade da 
contabilidade, que está parecido a área jurídica, os contadores têm se especializado por área. 
Disse que o futebol é o produto do Clube do Remo, se o time vai mal, o clube vai mal. Se o 
time vai bem, o clube vai bem. E mesmo com as dificuldades que enfrentaram no caminho, 
em que ela precisou estar afastada porque o clube não pôde continuar pagando e ela 
trabalha com mais 5 funcionários, eles conseguiram avançar. Por fim, disse que entendia a 
exigência do conselheiro, mas que para exigir a norma é preciso estar com o saldo bancário 
muito positivo, e que o Clube haveria de chegar lá. Ela explanou que ao ser convidada pelo 
Benemérito Ricardo Ribeiro para trabalhar em prol do Clube ela não se deparou com uma 
parede a ser pintada, mas com uma parede a ser contruída, e que estavam nesse processo de 
construção. Por fim, disse que o atual presidente do clube locou uma verba específica de uma 
receita, que ninguém pôde mexer, para investir na contabilidade. Que o presidente que 
valoriza a contabilidade já está a frente de muitos presidentes. 
          O conselheiro Tonildo explanou novamente dizendo que, se já houve concessão de 
prazo ao ex presidente Manoel Ribeiro, ele entendia perfeitamente, mas que havia gestões 
anteriores a serem discutidas. E sobre o ex presidente Manoel, queria que fosse dado um 
prazo final para o debate e deliberação do parecer. O conselheiro Alessandro explicou ao 
conselheiro Tonildo que teoricamente não há atraso de prestação de contas anterior a gestão 
do Dr. Manoel Ribeiro, pois o clube havia aderido ao PROFUT e isso já havia sido aprovado 
pelo órgão fiscalizador, logo, teoricamente o clube estava em dia com as documentações 
anteriores.  
          A fim de explicar, a Dra. Margareth expôs que ao aderir o PROFUT foi entregue uma 
contabilidade pelo clube e estavam ratificando esses saldos, portanto, anteriormente ao Dr. 
Manoel Ribeiro, precisavam definir alguns saldos, pois antes da gestão do Manoel haviam 
passado pelo clube diversos contadores, mas por incrível que pareça, é tão complexo que 
ainda não tinham conseguido fechar. Explicou que muitos diretores que passam pelo clube 
são contadores de coração, mas que não têm experiência contábil ou administrativa, que 
hoje já melhorou bastante, mas antigamente os diretores não sabiam prestar contas, e 
através da educação continuada isso melhorou consideravelmente. O que o confis busca da 
contabilidade atual é um parecer contábil para que seja apreciado e seja realmente 
encerrado esse assunto, e que não prejudique o clube perante o PROFUT e APEFUT. 
          O presidente da mesa, sendo o 1º secretário do condel Marcos Lobato, perguntou como 
estava o prazo do último quadrimestre da gestão passada.  A dra. Margareth respondeu que 
já tem a documentação mas que havia retornado ao clube havia apenas alguns dias, que o 



 

 
 

codir já estava disponibilizando a sala para ela trabalhar e que ela não tinha como estipular 
um prazo ali, naquele momento, porque dependia de sala, espaço, mas que podia estipular 
um prazo de 15 a 20 dias para finalizar. Sendo assim o presidente da mesa pediu para que na 
próxima reunião ordinária do condel a contadora estivesse presente para prestar maiores 
explicações e mais detalhes acerca do assunto.  
          O conselheiro Tonildo seguiu insistindo na sua explanação em relação às gestões 
anteriores e que se fizesse valer o artigo 18 do regimento interno. O conselheiro Renan 
Bezerra tomou posse da palavra e explanou que, pelo seu entendimento, as documentações 
das gestões anteriores já haviam sido entregues, porém não haviam sido analisadas, o que 
não havia sido entregue era apenas a documentação referente ao último quadrimestre da 
gestão passada do dr. Manoel Ribeiro, portanto, nem tinha razão de discutir o tal artigo 18. O 
conselheiro Tonildo prosseguiu insistindo na sua indagação.  
          A dra Margareth explicou novamente que a documentação do ex presidente André, que 
exerceu antes da gestão passada, já havia sido entregue, mas não estava de acordo com as 
normas e que o confis já tinha pedido orientação e auxílio da contabilidade do clube nesse 
sentido, para organizar a documentação antes de qualquer análise. E que o último 
quadrimestre da gestão passada seria entregue em breve, visto que ela retornou ao trabalho.  
          Tomou posse da palavra o conselheiro Ofir, ele explanou sobre as lojas do remo, 
royalties e etc. Disse que é advogado e acompanha o processo da vara centralizadora da 
justiça do trabalho, disse que na semana anterior à reunião o clube do remo peticionou, 
cumprindo uma determinação judicial, planilhas atualizadas de todos os débitos de royalties 
das lojas, alguns termos de confissão de dívidas já assinadas esse mês, uma relação 
atualizada de funcionários para que o juízo tenha conhecimento de como estão as contas do 
clube. Essas informações já estavam disponíveis e poderia disponibilizar aos conselheiros. 
          Em seguida, tomou posse da palavra o conselheiro Rosemiro o qual expôs que as coisas 
devem se basear em princípios, em regras e as vezes as pessoas extrapolam e deixam o clube 
funcionar à base do que se acha. Disse que ano passado/retrasado, logo ao iniciar o trabalho 
da Dra. Margareth no clube, ele recordou que em uma das reuniões o presidente do confis na 
época, Mauro Pontes, fez uma exposição e usou uma frase que foi forte, ele havia dito que 
pela primeira vez na história do clube havia uma estrutura de contabilidade real. Disse ainda 
que lembrava da Dra. Margareth comparecer a algumas reuniões e dizer que a estrutura 
existia mas requeria disciplina e tarefas daqueles que exerciam atividades, contas, despesas, 
para que a plataforma pudesse ser implementada. Mas, disse que apesar do afastamento da 
contadora, não se exime a responsabilidade do gestor. Por fim, disse ao presidente do confis 
que os prazos estouraram-se todos, portanto os presidentes tinham que receber 
penalidades, que é assim que se pode exercitar que novos gestores respeitem as normas e 
suas responsabilidades de gestão. 
          Em seguida, o presidente da mesa expôs que as inscrições para debate estavam 
encerradas. Tomou posse da palavra o conselheiro Renan Bezerra, ele explanou que em 
relação às lojas do Remo, o clube é sócio desses empreendimentos, portanto cada loja que 
some da cidade prejudica a imagem do clube, mas achava que deveria ter uma plenária 
exclusiva para discutir isso. Mas que além de solicitar os repasses e não repasses e a questão 
dos royalties, queria que fosse solicitado a questão dos alugueis, porque aí ele julgava que o 
clube não era sócio, e sim estava apenas cedendo seu espaço. Prosseguiu sugerindo que o 



 

 
 

clube registre as alterações na junta comercial, que apesar de não ser obrigatório, era 
prudente, para que o clube tivesse tudo registrado. Explanou ainda sobre a discussão do 
item 18 do regimento interno, colocado pelo conselheiro Tonildo, e disse que não se pode 
jogar na lata do lixo a história dos presidentes anteriores, porque são também grandes 
remistas, e que em sua opinião deveriam sim avançar a partir dali, apenas.  
          Após as explanações do conselheiro Renan, o conselheiro Rafael Dahás expôs que muito 
o preocupava em relação aos royalties repassados pelas lojas. Disse que ainda quando fazia 
parte da gestão anterior, tinha o conhecimento que o valor devido ao clube era 202 mil reais. 
Disse que no dia da reunião o conselheiro Ofir havia colocado uma juntada no processo e que 
já girava em torno de 354 mil reais. Expôs que deveriam tomar uma providência urgente 
sim, por mais que entendesse a colocação do conselheiro Renan, mas que isso também 
poderia prejudicar e muito o clube.  
          Em seguida tomou posse o conselheiro Diego Bessa, ele expôs que tudo isso se dava 
porque atacavam muito o efeito das coisas e não a causa. Disse que todos os diretores são 
abnegados, que todos tem os seus afazeres e deixam suas coisas para trabalhar em prol do 
clube, que tem diretor que não sabe nem o que é um relatório de despesa. O clube é um 
órgão político e acaba se colocando pessoas próximas que julgamos que irão agregar, mas 
acaba não sendo analisado se aquela pessoa vai conseguir exercer a função adequadamente.    
          Por fim, o último conselheiro inscrito, Domingos Sávio, expôs que sobre eles recaía uma 
responsabilidade de decidir o que queriam para o Remo, que era a segunda comissão de 
reforma do estatuto que fazia parte e sempre foram muito cobrados, que o estatuto pode ser 
o melhor possível, mas que é na plenária que o estatuto se faz valer ou não, é lá que decidem 
a validade dele ou não. Questionou sobre o clube ser tão cobrado na justiça e não fazer valer 
o mesmo para os seus devedores, e que isso era inadmissível.       
          Por fim, o presidente da mesa perguntou ao conselho fiscal qual o período que estava 
em aberto das gestões anteriores, se era possível identificar isso para que pudessem votar a 
proposição do conselheiro Tonildo. A conselheira Simone fez uma observação afirmando que 
não havia quórum suficiente para esse tipo de procedimento. O conselheiro Tonildo tomou 
posse da palavra e voltou atrás na sua proposição afirmando que não tinha o que ser 
efetivamente votado, e que o seu requerimento era que o confis aplicasse o artigo 18 do 
regimento interno, que isso não carecia de votação, e sim de uma obrigatoriedade do 
Conselho Fiscal pelo regimento interno.  
          Ao finalizar a reunião, o presidente da mesa reiterou que haveria reunião 
extraordinária na semana seguinte para debater e deliberar possível contrato que ultrapassa 
a atual gestão e deu por encerrada a sessão ordinária 
          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. 
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