
 

 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DO REMO, 
REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 
1 - Data, Hora e Local da Realização: 
 Ao décimo dia do mês de dezembro 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 as pautas, 
quais sejam:  
 
Pautas:  

1. Apresentação do plano orçamentário dos próximos dois anos de gestão do 
CODIR; 

2. Apresentação do organograma das diretorias; 
3. Apresentação do relatório de gestão dos primeiros 30 dias; 
4. O que ocorrer. 

 
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, explanando sobre o 
primeiro assunto a ser tratado que referia-se a aprovação da ata da reunião anterior. Alguns 
conselheiros questionaram o não recebimeto do documento por e-mail, e foi explicado que, 
no início da gestão é necessário que os conselheiros preencham uma ficha cadastral para 
atualização de dados, pois os dados que o CONDEL possui logo após a eleição são os que 
constam no sistema do Clube, e estes nem sempre encontram-se atualizados. Quanto a 
aprovação da ata da reuniao anterior, houve uma observação do Benemérito Moacyr Gomes, 
o qual solicitou a alteração na redação da ata para que conste o número de votos que cada 
conselheiro eleito recebeu para o Conselho Fiscal. Sendo esta a unica observação, fica a ata 



 

 
 

aproada, devendo a secretaria do CONDEL providenciar a inclusão desta informação e o 
envio aos conselheiros.  
          Ao seguir com a reunião, um conselheiro (não identificado no áudio) indagou a mesa 
sobre o Conselho de Futebol. Para esclarecer o assunto o presidente da mesa explanou sobre 
o Estatuto. Disse que dia 29 de setembro de 2018 foi realizada uma Assembleia Geral na qual 
foi aprovado um novo Estatuto, mas o até então presidente da Assembleia Geral, Robério 
D’Oliveira, pegou o produto final para registrá-lo, mas não o fez. Ele realizou as eleições do 
Clube junto a comissão eleitoral ainda sob as regras do Estatuto vigente, como não houve 
impugnação de nenhum candidato e para fim de não criar mais tumulto no processo 
eleitoral, este seguiu e prevaleceu o entendimento de que não bastava a aprovação da 
Assembleia Geral (entnedimento pessoal do presidente do CONDEL), prevalecendo o 
entendimento de que o documento precisava ser registrado para iniciar sua vigência. Essa 
situação criou um grande imbróglio, pois  no Estatuto há as disposições transitórias, e se 
houver o registro do Estatuto hoje, elas ficam sem sentido, porque se reportam a uma 
“próxima eleição”  que já passou. O Conselho de Futebol foi extinto pelo novo Estatuto, sem 
nenhuma impugnação, passou pelo CONDEL e pela AG sem ninguém votar por manter o 
Conselho de Futebol. Ele foi criado num determinado momento sob uma justificativa, depois 
houveram alguns ruídos e e entenderam por bem extingui-lo. Perguntaram à presidencia do 
CONDEL se seria feita eleição para este Conselho, entretanto não há como fazer eleição para 
um órgão que em um breve tempo terá que se extinguir. A mesa conversou sobre o tema e 
chegou na seguinte proposta: o CONFUT por estar extinto no novo Estatuto, que está para 
ser registrado, não faz sentido criá-lo para depois extinguir. Oura situação que precisa ser 
debatida e decidida refere-se as vagas atuais de Benemerência, poiso novo Estatuto aprovou 
a redução do número de Beneméritos, respeitado o direito adquirido dos já eleitos, ou seja, 
todos os Beneméritos já eleitos permanecerão no seu cargo. Como pelo Estatuto em vigor há 
vagas disponíveis, a mesa vai submeter a decisao ao colegiado para sabser se abre o 
processo de escolha e preenchim,ento dessas vagas, ou não.  
          O presidente da mesa, Angelo Carrascosa, expôs que formaria comissões temáticas, que 
são instituídas pela mesa do CONDEL, e que assessoram a mesa. Antes de passar para esse 
assunto, o presidente pediu para que primeiro decidissem sobre a questão da Benemerência 
e Grande Benemerência, se seria aberto prazo de inscrição para a realização da eleição, ou 
não. Após debates, por maioria do colegiado ficou decidido pela abertura do processo 
eleitoral de Benemerência e Grande Benemerência. O primeiro ato para dar abertura a esse 
processo é a formação de uma comissão, o presidente da mesa sugeriu alguns nomes os 
quais tem feito parte, como o GB Dr. Ubirajara Salgado, que sempre fez parte dessa comissão, 
Dr. Manoel Ribeiro também como GB e ex presidente do Clube e do Condel, e a indicação 
também do GB Dr. Paulo Mota. Sobre o tema, o Conselheiro André Cavalcante explanou que, 
nesse caso, o direito adquirido é mais de quem já é Benemérito, por terem o direito de 
querer a Grande Benemerência, logo, por extensão desse direito adquirido dos Beneméritos 
para ser o próximo Grande Benemérito, também o quantitativo dos Beneméritos deve ser 
respeitado, independente do Estatuto vigente ou do que será registrado. Expôs também que 
o incomoda muito saber alguns poderes que surgem no Clube do Remo sem embasamento 
jurídico e estatutário. Disse que não entende ser de competência do presidente da AG dizer 
se vai registrar ou não o Estatuto. Também compreende que a entrada do novo Estatuto 



 

 
 

deve ser imediata, porque a AG é um poder soberano, independente do registro do Estatuto 
aprovado, e que este tem a previsão de que, passada a aprovação pela AG, deve entrar em 
vigor imediatamente, mesma lógica do Estatuto antigo. O Conselheiro Renan Bezerra tomou 
posse da palavra expondo que, ao seu ver, o Clube já tem uma série de demandas, e uma 
série de agendas para se ocupar. Em vista de que já se tem um novo Estatuto em vias de ser 
aprovado, considerando as demandas do ano que está por vir, ele questionou se o CONDEL 
ocupará tempo discutindo e montando comissão para discutir Benemerência e Grande 
Benemerência. Disse que tem uma gratidão enorme pelos que estão mais tempo no Clube, e 
por tudo o que já fizeram no decorrer dos anos, mas que deveriam construir o Clube do 
Remo de hoje, e que discutir títulos de Beneméritos e Grandes Beneméritos é mera honraria, 
portanto sugeriu que se já houve redução no Estatuto, não deveriam mais insistir no assunto. 
Em seguida, tomou a palavra o Grande Benemérito Dr. Ubirajara Salgado afirmando que em 
relação a votação para os novos Beneméritos e Grandes Beneméritos, os membros têm 
participado há vários anos das comissões para eleger esses cargos, em algumas ocasiões ele 
já teve problemas com pessoas as quais não foram eleitas. Que há uma análise do currículo 
da pessoa e de forma o candidato participou da vida do Clube do Remo. Sobre afirmação de 
ser apenas uma honraria, disse que apenas quem não conhece o Clube por dentro pode 
afirmar algo assim. Após o debate sobre o tema, o presidente da mesa disse que 
posteriormente seria informado por e-mail de que forma o CONDEL daria andamento a isso.  
          Ao seguir com a pauta da reunião, o presidente da mesa leu os expedientes recebidos, 
começando pelo Conselheiro Dirson Neto que solicitou licença do Condel devido ao seu 
cargo de diretor do Codir. O Conselheiro Hamilton Bordallo pediu para justificar sua 
ausência, porém o mesmo já havia sido alertado sobre a não previsão estatutária de 
justificativa de faltas. O presidente da mesa explanou que para ele o membro do CONDEL 
tem algumas obrigações morais, como por exemplo incentivar o Clube do Remo sendo um 
sócio torcedor, então pediu para que todos os conselheiros aderissem ao sócio torcedor a fim 
de incentivar o Clube.  
          Ainda de posse da palavra, o presidente da mesa informou que inicialmente a mesa 
optou pela formação de 4 comissões. A comissão de assuntos legislativos e estatutários, sob 
presidência do Conselheiro Domingos Sávio, composta pelos conselheiros Aldo Saife, Ofir 
Netto e Miléo Junior. Expôs que o conselheiro Marcelo Hermes, que atuou na comissão não 
poderia seguir compondo-a pois tem novos desafios no Codir. Comissão comercial: Rafael 
Dahás, Abelardo Sampaio e Ivanovich Santos. Sem prejuízo de outras pessoas as quais 
possam agregar. E gostaria de formar mais 2 comissões, quais sejam: 1) Comissão de 
esportes olímpicos e náutica, na qual gostaria que compusessem os conselheiros Paulo 
César, Antônio Marçal e Simone Tupinambá. 2) Comissão de futebol de base, na qual gostaria 
que compusessem os conselheiros Paulo Araújo, Alencar e Antônio Neto. Inicialmente 
ficariam essas 4 comissões e depois gostaria que essas comissões se reportassem a mesa 
pois a ideia é que em toda reunião haja uma breve explanação sobre o andamento de cada 
uma delas.  
          Após os debates acerca das pautas relacionadas ao funcionamento do Conselho 
Deliberativo, o presidente da mesa passou a palavra para o presidente do Codir, Fabio 
Bentes, para iniciar a apresentação do organograma das diretorias e plano orçamentário dos 
próximos anos de gestão, e também o relatório dos primeiros 30 dias de trabalho do Codir. O 



 

 
 

presidente do Clube, Fábio, iniciou sua exposição afirmando que começaria pelo 
organograma, disse que o Estatuto prevê que cada diretoria possa apresentar o 
organograma de acordo com a sua necessidade, com algumas exigências as quais estão todas 
contempladas, mas que os conselheiros iriam poder observar algumas coisas diferentes, 
como cargos criados em diretorias de acordo os quais fizeram-se necessário dentro do plano 
de trabalho atual. Mas que em 90% o organograma é similar ao que foi adotado pelo gestão 
anterior. Em seguida, começou a explanação e a apresentação do organograma que foi 
exposto de forma visual em slide, a todo plenário. Disse que vão manter a diretoria de 
futebol profissional, diretoria de futebol de base, diretoria médica, diretoria de material, 
diretoria comercial, diretoria de marketing, diretoria do programa sócio torcedor. Houve 
uma inovação, que é a diretoria de gestão de dados, a ideia é que se possa relacionar melhor 
com o cliente, associados e torcedores. Diretoria de secretária, para tratar diretamente com 
o sócio proprietário e remido. Diretoria de segurança, diretoria de integração regional a qual 
é outra novidade, ela irá congregar a criação dos consulados azulinos que vão ser as 
representações do Clube nos municípios. Diretoria de esportes olímpicos, que congrega os 
esportes olímpicos e mais o futsal, que apesar de não ser olímpico acaba tendo afinidade de 
gestão. Diretoria de patrimônio diretoria de sede social, diretoria do ginásio, diretoria de 
estádio, diretoria jurídica, diretoria administrativa, diretoria financeira e diretoria de 
auditoria e transparência. Ao finalizar sua apresentação, disse que estava aberto a 
esclarecimento de dúvidas, um conselheiro o qual não se identificou perguntou sobre os 
nomes dos diretores e o presidente do Clube respondeu que já estão publicados no site 
oficial. O Benemérito Moacyr Gomes falou que o esporte paraolímpico foi uma conquista 
social desse ano de 2018, e que não o viu enquadrado no organograma. O presidente do 
Clube respondeu que no seu entendimento ele faz parte da diretoria de basquete, bem como 
de futsal e, não havendo engano, na diretoria de natação, ao seu ver está vinculada a 
diretoria de esportes dentro de suas respectivas categorias. O Conselheiro Paulo Araújo 
explanou que nos grandes clubes do Brasil hoje o futsal é ligado a base, e a base é ligada ao 
profissional. O presidente do CODIR respondeu que já houve uma sugestão para que 
funcione dessa forma, mas que ainda não é uma coisa madura, mas que se houver essa 
alteração ele irá apresentar ao colegiado. O Conselheiro Paulo César se manifestou 
afirmando que dentro das suas convicções o esporte paralímpico deve ter uma diretoria 
separada da diretoria de basquete, que deve ser separado esportes paralímpicos e esportes 
olímpicos. Em seguida, tomou posse da palavra o Conselheiro Abner expondo que o Remo 
deve criar urgentemente uma diretoria de responsabilidade social, que isso pode agregar 
muito valor à marca do Clube pois o Clube mexe com todas as camadas da sociedade, 
principalmente a menos privilegiada que é a maioria, então estão falando de pessoas que não 
tem nem a oportunidade de passar na frente da sede da Nazaré. Acha de extrema 
importância que se tenha uma diretoria voltada pra essa questão, o Clube tem uma sede 
grande, e que o rival criou essa diretoria e conseguiu uma grande aceitação da marca, mídia 
e agregou muito valor. Disse ainda que espera que o marketing não ande separado do 
programa sócio torcedor, pois sempre houve um vácuo muito grande para os mesmos 
interesses, que não concorda com o marketing e o programa sócio torcedor pertencerem a 
diretorias diferentes. Em resposta ao conselheiro, o Presidente do CODIR disse que sobre a 
diretoria voltada para questão social a sugestão foi anotada, mas que a gestão já adotou 



 

 
 

polítics sociais, inclusive o sócio torcedor tem um plano para torcedores de baixa renda, mas 
que estão tentando viabilizar mecanismos voltados a isso, que outro dia teve a apresentação 
do sócio torcedor e por ser o primeiro evento oficial do Clube, o CODIR achou por bem 
apresentar os diretores, pois o evento estava sendo coberto pelas mídias do Clube, e eles 
receberam muitas críticas pelo número de diretores, eles acham que os diretores recebem 
algo para ocuparem esses cargos, e se evitou um inchaço maior em virtude disso. Sobre o 
marketing e o programa sócio torcedor, explanou que a diretoria do programa é para 
administrá-lo, que o marketing do Clube é um só e será feito das 2 estratégias.  
          Ao seguir com os pontos de pauta, o presidente do CODIR, Fábio Bentes, passou para a 
exposição do plano orçamentário dos próximos anos de gestão. Ao começar o presidente 
disse que tomou como base a mesma estrutura apresentada e aprovada nesse conselho, 
anteriormente, o qual o Conselheiro Haroldo Picanço foi o responsável pela última versão e 
mandou o modelo para ser usado como parâmetro. Disse que teve um cuidado de não fazer 
projeções as quais dependessem muito de resultado dentro de campo, que algumas ainda 
dependem mas são poucas, que tentou minimizar ao máximo essas projeções porque 
entende a necessidade de se aproximar fa realidade. Fez a exposição de forma visual por 
meio de slide, para que todos entendessem suas projeções. Expôes a previsão da quantidade 
e público de jogos, pensando sempre no “pior cenário” a fim de não fazer projeções que 
fujam da realidade posteriormente. Expôs receita de transmissão e imagem, receita de 
patrocínios, publicidade, royalties e luvas. Receita com royalties inclui o que é arrecadado 
pelas lojas. Receita de licenciamento de marca é com as fabricantes, isso inclui a Topper que 
é a patrocinadora. (Todas essas informações foram expostas visualmente e na ata expõe-se 
os pontos explanados pelo presidente na apresentação). Contratos de patrocínio, receita de 
sócio torcedores, receita de premiação, receita de atividades sociais, receita das escolinhas, 
receita das arenas, receita de alugueis e receita do time mania. Em seguida, fez a exposição 
do quadro referente as despesas do Clube, quais sejam: despesa do futebol profissional, 
despesas administrativas, investimento em infraestrutura, despesas Nação Azul, despesa dos 
esportes olímpicos e despesas financeiras. Ao fim da exposição das despesas, o presidente do 
CODIR apresentou um quadro de resumo, no qual expôs que para 2019 há um valor 
realizável em torno de 18 milhões de reais, fizeram um acréscimo de 10% a fim de projetar 
2020, e da mesma forma foi feito com as despesas, porém o acréscimo nas despesas foi de 
5% devido ao plano de redução de despesas. Em 2019 teria um resultado de 68 mil reais 
positivos, e em 2020 espera-se por um resultado melhor, se tudo der certo e ocorrer 
conforme o que está sendo planejado. O presidente afirmou ainda que era apenas o 
orçamento projetado e não o valor final, que tudo depende de alguns fatores, mas a maioria 
extra campo.  
          Feita a exposição do plano orçamentário pelo presidente do CODIR, a mesa do CONDEL 
abriu as inscrições para debate acerca do tema. Enquanto os conselheiros se inscreviam, o 
presidente da mesa aproveitou para parabenizar a apresentação feita respeitando 
rigorosamente o prazo de 30 dias, que a construção do orçamento não é algo fácil. Seguiu 
fazendo já as suas indagações as quais surgiram durante a exposição, a começar pelo ponto 4 
referente a receita de patrocínio/publicidade/royalties/luvas, o presidente da mesa 
perguntou se o ponto 2 onde expôs a receita de licenciamento de marca é referente a 
Topper. O presidente do Codir respondeu explicando que esse item se refere a 2 coisas, os 



 

 
 

royalties mínimos e os royalties excedentes. Sobre o item referente ao Nação Azul, o 
presidente da mesa Angelo perguntou se a projeção de 3 milhões e 600 mil era para 1 ano ou 
2 anos. O presidente do Codir respondeu que era para 1 ano. Sobre as receitas de alugueis o 
presidente da mesa disse que não viu no quadro exposto uma parte da área do Carrossel. O 
presidente do Codir explicou que sobre essa área que seria alugada para a Drogasil, não foi 
projetada porque não há nenhum documento do Clube referente ao acordo, ou seja, não é 
concreto ainda, há apenas o interesse da empresa. Sobre o item referente as despesas com 
futebol profissional/remuneração de atletas e comissão técnica, está exposto que são 12 
meses, mas o Clube tem um histórico de não mais fechar contratos para o ano, e sim 
contratos que valham até o final de campeonatos e afins. Dessa forma, perguntou o motivo 
de constar 12 meses na projeção se na prática tem sido diferente, e perguntou também se há 
a projeção de quando termina a série C caso o Clube vá para a final. O presidente do Codir 
disse que a série C está projetada para terminar em outubro, disse que fez a projeção de 12 
meses para ter uma margem de eventuais ajustes no decorrer do campeonato, por exemplo, 
se passar para o campeonato brasileiro e houver necessidade de qualificação do elenco a 
folha irá subir, logo entendeu que é melhor trabalhar com essa média. O presidente da mesa 
perguntou se o décimo terceira estava dentro dessa média ou se estava incluído nos 
encargos sociais. O presidente do Codir respondeu-lhe que já estava dentro dessa média. 
Dessa forma o presidente do Condel solicitou que isso fosse colocado expressamente para 
que não haja algum equívoco. Ao seguir com o debate, o presidente da mesa questionou 
sobre as despesas administrativas perguntando porque na folha de pagamento tem 12 e não 
13, considerando o décimo terceiro. O presidente do Codir respondeu que nesse caso precisa 
realmente ajustar, mas que o valor não tende a mudar porque estão fazendo alguns 
desligamentos na parte administrativa, alguns já haviam feitos e que isso seria mostrado no 
relatório de gestão posteriormente. Sobre o item 8, o presidente da mesa pediu 
esclarecimentos sobre as despesas financeiras, sobre a que se referia. O presidente do Codir 
respondeu afirmando que essas despesas referem-se a taxas bancárias, emissão de boleto, 
eventuais juros, entre outras coisas do gênero. O presidente da mesa disse que seria bom 
estar expresso também e seguiu perguntando sobre o item 9 referente a amortização de 
débitos de exercícios anteriores, que além do PROFUT o Clube tem, salvo engano, os Refis 
que são parcelamentos que não entraram no PROFUT por conta do período legal mas que 
também precisam adimplir, unindo PROFUT com Refis o valor ultrapassa os 30 mil expostos 
no quadro, mas que não lembra de cabeça o valor real, mas gostaria que fosse observado se 
além do PROFUT não tem também o parcelamento do Refis. O presidente do Codir explicou 
que quando foi criado o time mania era pelos débitos até 2004 ou 2005, o Remo já venceu 
esse período. A time mania passou a “tampar o buraco” de 2016 para cá, que foi o corte do 
PROFUT, então eles entenderam que se a time mania avançasse e crescesse, poderia chegar 
até os dias atuais para pagamento do FGTS atual, mas ela já estava buscando a partir de 
2016. Mas houve essa informação nova a qual será averiguada, do uso da time mania para 
outro fim. Seguiu, o presidente da mesa Angelo, perguntando sobre o item 10 onde expôs 
pagamento com bloqueio renda dos jogos 30% da bilheteria líquida, 300 mil reais. 
Perguntou se os 300 mil reais são referentes ao ano ou 2 anos. O presidente do Codir 
respondeu que o valor é bruto e que estão projetando algo que ao longo de 2019, se 



 

 
 

conseguirem honrar o que se deve, que consigam com 300 mil vencer o bloqueio de renda, 
trabalhando dentro da projeção de vencer o que está em aberto.  
          Após as considerações e questionamentos do presidente da mesa, outros conselheiros 
inscritos começaram a participar do debate. O Conselheiro Paulo Henrique perguntou sobre 
a receita de bilheteria, ele achou o valor elevado, e perguntou se o presidente propõe buscar 
outros tipos de receita, porque as receitas não modificaram em nada, e reforçou que acha o 
valor da receita de bilheteria elevado. Pediu ainda para o presidente do Codir explanar sobre 
os patrocínios. O presidente do Codir em resposta ao conselheiro expôs que a projeção se 
baseou no que o Clube tem garantido em relação a quantidade de jogos, e um público médio 
de 10 mil ingressos por jogo + 800 cadeira + 3 mil sócios torcedores. Sobre as novas receitas, 
a gestão pretende trabalhar para conquistar, mas que ainda não era garantido, que podia 
jogar outros valores mas optou por não projetar em cima do que ainda não foi assegurado. 
Sobre as despesas financeiras referente a amortização de dívida, o Conselheiro Paulo 
Henrique perguntou ainda quanto seria o custo para essas amortizações, em torno de quanto 
giraria esse custo, e sobre o orçamento final, perguntou se haveria lucro caso o planejamento 
ocorra do jeito que foi projetado. O presidente do Codir respondeu que para o ano de 2019 
está projetado um lucro de 68 mil reais, e sobre a amortização das dívidas, podem ser feitas 
com parcelamento, por exemplo. Em seguida, a Conselheira Simone Tupinamba fez uma 
pequena correção sobre os valores da escolinha, a qual foi recebida e será devidamente 
observada. O Conselheiro Bessa tomou posse da palavra perguntando sobre o item de 
esportes olímpicos, referente a folha de pagamento da natação, confirmando o valor de 30 
mil reais + 7 mil reais de despesas com material de manutenção da piscina. Valor esse 
devidamente confirmado pelo presidente do Codir. Em seguida perguntou sobre o item de 
receitas da escolinha de natação, que gira em torno de 24 mil reais. Logo, perguntou se 
poderia dizer que a natação dá prejuízo. O presidente do Codir respondeu que se levar pra 
ponta do lápis, nenhum exporte empata nos valores em relação ao que se arrecada com as 
escolinhas para manter, e que a escolinha é uma forma complementar de arrecadação, e que 
um dos objetivos é aproximar esse valor, mas que precisavam enxergar o Clube do Remo 
como um todo. Em seguida, o Conselheiro Renan Bezerra perguntou se ele apresentaria em 
algum momento o modo que o Clube estava quando ele assumiu a presidência, se foi feito 
algum inventário, ele ouviu dizer num programa que houve uma antecipação da Topper sem 
a autorização do Conselho Deliberativo, ou seja, já em prejuízo a gestão do Fábio, e gostaria 
de confirmar essa informação. O presidente da mesa, Angelo Carrascosa, fez uma 
intervenção explicando que a pauta era o plano orçamentário e que posteriormente o Fábio 
apresentaria um relatório sobre os primeiros 30 dias de gestão, logo, alguns de seus 
questionamentos poderiam ser esclarecidos nesse ponto de pauta. O Conselheiro André 
Cavalcante tomou posse da palavra questionando sobre os novos negócios, disse que colocou 
600 mil para recuperação do Baenão e se sabe que isso não vai dar, que é uma projeção. Na 
projeção do Baenão ser utilizado, abre um leque de possibilidades de novas arrecadações, 
nesses aspectos, perguntou se o presidente do Codir iria esperar os procedimentos 
tornarem-se concretos para poder expressá-los, mesmo já tendo projetado os 600 mil pra 
recuperação do estádio. O presidente do Codir respondeu que esse valor é referente a 
reabertura do estádio, não sendo o estádio completo, mas atendendo a exigências dos 
bomberios e outras entidades. Sobre as novas receitas, preferiu não projetar até que estas se 



 

 
 

tornem asseguradas com a reabertura do estádio. O Conselheiro também expôs que se 
preocupa com as dívidas que precisam ser amortizadas, pois não viu algumas expressas no 
quadro apresentado, como justiça do trabalho, PROFUT, entre outras, fazendo alguns 
esclarecimentos referente ao PROFUT a fim de contribuir com o debate. Ao seguir a reunião, 
o Conselheiro Domingos Sávio primeiramente parabenizou o presidente do Codir por sua 
gestão de início. Depois perguntou quantos servidores o Clube tem na parte administrativa, 
sendo respondido pelo presidente do Codir que são 104. Depois o Conselheiro perguntou 
quantos são necessários, apenas a nível de reflexão, e fez ainda a reflexão de como se deve 
gerir o Clube, questionando se o pagamento que o Clube faz se compara ao que se paga no 
mercado, entre outras questões na mesma perspectiva contribuindo para que refletissem 
acerca dos temas. Após suas explanações, o presidente da mesa disse que as inscrições 
estavam encerradas devido o tardar da hora. Depois o presidente do Codir respondeu ao que 
foi colocado pelo Conselheiro Domingos Sávio, afirmando que muitas das reflexões 
colocadas já estão sendo pensadas pela gestão a fim de promover o melhor funcionamento 
do Clube. O Conselheiro Fabio tomou posse perguntando sobre o item de receita do Nação 
Azul, o qual está projetado 5 mil sócios, mas que também explanou sobre o plano de criar um 
sócio voltado para pessoas de baixa renda. Dessa forma perguntou se esse plano que 
pretende criar está projetado nos 5 mil sócios. O presidente do Codir respondeu que está 
incluso nesse número. Em seguida, o Conselheiro André explanou que o Clube do Remo é 
grande e precisa pensar grande. Disse que o Remo tem obrigação de chegar na final, pelo 
menos de chegar no clássico contra o rival. Disse que precisavam começar a pensar num 
clube maior e que precisavam ter um time competitivo, que esse é o momento de pensar 
dessa forma. O presidente do Codir respondeu que entende as colocações feitas pelo 
conselheiro, mas que por terem pensado muito grande no passado é que o Clube enfrenta 
hoje algumas dificuldades, que não podiam “dar um passo maior que as pernas”, e que não 
estava falando isso a fim de responsabilizar algum presidente antecessor, mas para 
esclarecer que esse tipo de coisa já vem sendo feita ao longo dos anos e que precisavam 
pensar na realidade do Clube.  
          Finalizados todos os esclarecimentos acerca da apresentação do plano orçamentário do 
Codir, o presidente do Condel, Angelo Carrascosa, parabenizou o presidente do Codir pela 
exposição. Em seguida, foi decidido pelo colegiado, primeiramente, que o assunto já estava 
suficientemente debatido, e que as ressalvas feitas não comprometiam o orçamento como 
um todo, razão pela qual decidiu-se realizar a votação para aprovação do plano 
orçamentário. Por ampla maioria, foi aprovado o orçamento, com as ressalvas feitas pelos 
conselheiros, os quais serão retificadas pelo CODIR e enviada ao CONDEL, onde ficará à 
disposição dos conselheiros e do COFIS. O presidente da mesa deu seguimento explicando 
que como último ponto de pauta existe a exposição dos primeiros 30 dias de trabalho do 
Codir. Entretanto, já estava tarde e o presidente da mesa perguntou aos membros se sentiam 
prejuízo caso essa pauta fosse remanejada para a próxima reunião e o Codir faria a 
exposição dos primeiros 60 dias ao invés de 30 dias. Ficou acertado que o este ponto de 
pauta seria exposto na próxima reunião, no mês de janeiro.  
          Ao fim da reunião, o conselheiro Domingos Renato fez uma contribuição à mesa e disse 
que seria importante tocar o hino do clube do remo ao início das reuniões, bem como ter o 
escudo no salão e a bandeira exposta na mesa diretora. 



 

 
 

        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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