
 

 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DO REMO, 
REALIZADA EM 28 DE JANEIRO DE 2019. 

 
1 - Data, Hora e Local da Realização: 
 Ao vigésimo oitavo dia do mês de janeiro 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 do CONDEL, Marcos Lobato – 1º Secretário do CONDEL, Antonio 
Marçal – 2º secretário do CONDEL, Ubirajara Salgado – Grande Benemérito 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 CODIR sobre os dois primeiros meses de gestão; 
2. Informes das comissões temáticas; 
3. Formação da Comissão de acompanhamento da reforma do Baenão; 
4. Informes do COFIS; 
5. Discussão do edital para eleição de Beneméritos e Grandes Beneméritos. 

 
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, e antes de seguir 
com os pontos de pauta colocou para aprovação a ata anterior, não havendo nenhuma 
objeção, ficou aprovada pelo plenário. Ao seguir com os pontos de pauta, tomou a frente o 
presidente do CODIR Fábio Bentes, a fim de apresentar os dois primeiros meses de gestão. 
          Antes de iniciar a exposição, o presidente da mesa deu novamente uma breve 
explicação sobre a questão do estatuto. Explicou que a Assembleia Geral aconteceu no dia 29 
de setembro de 2018, o presidente da assembleia geral àquela altura não registrou e fez as 
eleições sem levar em consideração a assembleia geral sob a interpretação de que só estaria 
em vigor o produto da assembleia geral, ou seja, o novo estatuto, quando registrado. Mesmo 
não concordando pessoalmente com essa interpretação, pois acredita que a partir da 



 

 
 

assembleia geral já estaria valendo o estatuto, para não causar tumulto nas eleições no clube, 
não houve então a entrada imediata em vigor do estatuto aprovado. O efeito ruim disso foi 
que o estatuto foi previsto antes das eleições, então o ato das disposições transitórias, que é 
o capítulo que faz a transição entre o estatuto anterior e o novo, foi concebido naquele 
contexto. Como não foi registrado, quando a nova mesa do condel assumiu, ele verificou que 
colocar imediatamente em vigor o novo estatuto causaria uma confusão no início da gestão 
de quem se elegeu. Tendo isso em vista ele sentou com o Fábio, presidente do CODIR, 
explicou que pelo novo estatuto ele tinha até dia 25 de novembro para apresentar a proposta 
de orçamento dos 2 anos, enquanto que no estatuto anterior (ainda em vigor) ele tinha 30 
dias a contar da posse, entre outros artigos que dariam vários problemas interpretativos. 
Nas duas primeiras reuniões da atual gestão foi formada a comissão de assuntos legislativos 
e estatutários com a primeira incubência de refazer o ato das disposições transitórias para 
poder fazer transição entre o estatuto antigo –ainda em vigor - e o novo (aprovado em 
29/09/18). Posteriormente a entrega dessa proposta de adequação, será feita uma reunião 
do condel, ordinária ou extraordinária, só para aprovar as disposições transitórias e alguns 
artigos que facilitem a transição para que logo o novo estatuto entre em vigor.  
          O conselheiro Tonildo pediu licença e tomou posse da palavra. Ele disse que queria 
aproveitar que o assunto estava sendo explanado e queria dar algumas sugestões. Afirmou 
que eles tem sofrido há muitos anos com situações que estão previstas e que de repente não 
são colocadas como deveriam ser colocadas diante do que está previsto. E que as vezes tem 
coisas que não estão previstas e acabam sendo colocadas, inclusive em vez daquilo que já 
está previsto no estatuto, de tal forma que gostaria de solicitar à mesa uma definição efetiva 
de prazos, e afirmou que se faz necessário ao longo de toda a gestão o cumprimento dos 
prazos dentro do que está previsto no estatuto. O conselheiro solicitou que seja colocado um 
prazo não como “ainda este semestre”, mas um prazo de 30, 60 dias no máximo para que o 
novo estatuto entre em vigor. O presidente da mesa respondeu à explanação feita pelo 
conselheiro dizendo que a comissão terá 30 dias para apresentar esse estudo de adequação, 
caso não seja possível atender nesse prazo, a comissão  deve informar ao condel, mas até 
onde já foi conversado com os membros da comissão, 30 dias é o prazo que eles acreditam 
conseguir apresentar a proposta de adequação. Por fim, o presidente da mesa agradeceu a 
contribuição do conselheiro. 
          Ao continuar a reunião, o presidente da mesa Angelo passou para o primeiro ponto de 
pauta, que refere-se a apresentação dos dois primeiros meses de gestão. O presidente do 
CODIR Fábio Bentes tomou a frente para iniciar sua explanação. Ele iniciou dizendo que 
aquele era o relatório inicial dos levantamentos feitos, e antes de continuar pediu pra 
registrar que, conforme solicitado na reunião passada, o CODIR havia mandado pintar o 
escudo no salão, onde as reuniões acontecem, e que colocaram ainda uma bandeira na mesa 
para simbolizar. O presidente da mesa agradeceu. Dando continuidade, e fazendo sua 
apresentação de forma expositiva com projetor para ilustrar, explanou que, como já era 
esperado, o clube foi encontrado com muitas pendências de pagamento com fornecedores. 
Disse que existe uma relação, que alguns deles já estão sendo negociados, e citou alguns que 
são: fornecedor de passagem, fornecedor de carne, fornecedor de insumo de uma forma 
geral, prestadores de serviço, etc. Falou que havia também atraso salarial de agosto e 
pendências de anos anteriores. Folha de pagamento com funções iguais e remunerações 



 

 
 

diferentes, isso era um problema que foi necessário correr para adaptar. Antecipação de 4 
mil peças da Topper, que disse ser um assunto pertinente para ser discutido na ocasião, que 
a blusa do leão de pedra não foi uma doação da Topper, ela foi antecipada do enxoval 2019, o 
que significa que haverão 4 mil peças a menos nesse ano, que vai refletir em todos os 
esportes. O contrato do Meu Bilhete assinado para o sócio torcedor um contrato até 2022, 
com a administração sendo repassada para a empresa Meu Bilhete, o Remo não teria o 
controle da gestão do programa. Comprometimento de verba de 2019, cota da copa do brasil 
bloqueada, Banpará, Funtelpa, Aluguel da extrafarma, patrocínios menores, quais sejam: 
Alubar, Trigolino, Mirella, Heineken, entre outros. Todos bloqueados em virtude de dívidas, e 
30% da renda que já estão trabalhando para desbloquear ainda antes do primeiro jogo, mas 
por enquanto ainda tá valendo 30% das rendas. Falta de plano de negócio para as lojas do 
remo, sem estratégias de venda, falta de integração das lojas junto a um sistema. Valores em 
aberto de empréstimos, que o clube tomou do mercado em torno de 700 mil, do exercício de 
2018. 10 parcelas em atraso do PROFUT e 7 parcelas em atraso da Justiça do Trabalho. 
Ausência de demonstrativos financeiros e contábeis previsto da legislação do PROFUT, disse 
que estão tendo que adequar isso pra enviar, pois o PROFUT tá exigindo e o clube já foi 
oficiado. Não apresentação da declaração de antecipação de receita em curto e médio prazo,  
nenhum demonstrativo de resultado e fluxo de caixa orçado para o ano de 2018 e projetado 
para 2019, descentralização de caixa e o Nação Azul sem prestação de contas junto ao Clube, 
e o bloqueio da TimeMania.  
          O presidente do CODIR, após explanar sobre a situação encontrada, explanou sobre 
algumas soluções já implantadas nos primeiros meses de sua gestão. Começou falando sobre 
a estruturação de fluxogramas em todos os centros de custo para a formação do caixa único, 
foi feito um plano de cargos e salários a qual gerou uma redução no quadro de funcionário, 
implementação de estrutura de mapa de risco (sede, baenão e náutica) e evidenciação do 
custo do Remo. Alavancagem da receita com o Sócio Torcedor, ações de marketing do sócio 
torcedor, início da implantação da governância corporativa, foi estabelecido o sistema de 
prestação de contas conforme as normas regulamentadoras, cobranças extrajudiciais de 
devedores, padronização de procedimentos, transferência de dados e registro de atividades 
para atender às normas contábeis. Após as explanações sobre o que já foi implementado 
como solução, o presidente do CODIR fez suas considerações finais. Ele disse que a nova 
gestão tem bastante desafios, bastante dificuldade, mas está iniciando um processo de 
organização interna. Ao finalizar se colocou a disposição para responder questionamentos. 
          Os conselheiros começaram a se inscrever para dirigir a palavra ao presidente do 
CODIR em razão da apresentação feita por ele. A primeira consellheira a tomar posse da 
palavra foi a conselheira Simone Tupinamba a qual perguntou sobre os salários atrasados do 
ano de 2018, pois a Náutica tem 4 funcionários que estão com salários atrasados de 
setembro e outubro, e que sempre de uma gestão para outra ficam abertos 2 ou 3 meses, que 
dos últimos 5 anos, somente o ano de 2017 não possui salário atrasado, e por fim perguntou 
qual era a previsão de pagamento desses salários atrasados. O presidente do CODIR 
respondeu afirmando que não possuia uma previsão ainda até em razão do Clube não ter 
recurso, até então, para ser direcionado a essa finalidade. Disse que estão tentando honrar o 
atual.  



 

 
 

          Em seguida, o conselheiro Abner Luiz tomou posse da palavra explanando que na 
reunião anterior havia sugerido a criação de uma diretoria de responsabilidade social, e que 
havia sido informado recentemente que essa diretoria havia de fato sido criada, portanto, 
agradeceu por ter tido a sugestão levada em consideração e perguntou de que forma a 
diretoria funcionaria e quem estava a frente dessa diretoria. O presidente do CODIR 
respondeu que a diretora é a Carlena Gama, a qual havia sido nomeada recentemente.  
          Dando continuidade, o conselheiro Romano Santana dirigiu-se ao presidente do CODIR, 
Fábio, e disse que nas eleições foi propagado sobre o Baenão que já tinha uma empresa da 
administração passada que já estaria no Baenão retomando as obras, e que na explanação 
feita por ele não havia sido falado nada sobre o Baenão, e também sobre as 4 mil camisas do 
leão de Pedra que teria a arrecadação toda revestida para as obras. Tendo isso em vista, 
perguntou se a atual gestão já teve allguma iniciativa, se já tomou providência, ou se estão 
trabalhando apenas em prol do projeto. Respondendo ao questionamento do conselheiro, o 
presidente do CODIR disse que havia esquecido mesmo de explanar sobre isso na sua 
apresentação. Explicou que o dinheiro arrecadado com as camisas foi integralmente 
repassado para a empresa, a qual já haviam recebido 75% do valor contratual, que 
infelizmente as obras estão bem atrasadas e não tem 50% da obra pronta e o clube precisa 
que eles acelerem, que estão querendo receber mais, mas não tem condições de estar 
pagando sem que as obras acompanhem o mesmo ritmo pois segundo o contrato eles 
recebem pra poder executar a obra, porém eles já receberam 75% do valor e não fizeram 
nem 50% da obra.  
          O conselheiro Renan Bezerra tomou posse da palavra primeiro parabenizando o 
presidente do CODIR pela apresentação e ressaltando a importância desse tipo de postura. 
Prosseguiu solicitando que seja enviado aos conselheiros o conteúdo exposto na sua 
apresentação para melhor apreciação do colegiado, em seguida perguntou se a partir  do dia 
1º de janeiro de 2019 existe uma disposição da diminuição de 5% em relação ao ano 
anterior, se o PROFUT prevê isso e se já está incluído nos 5/6 milhões explanados, e se em 
2017 já foi feito os 10%. Caso não tenha sido feito, parece que existe um enquadramento 
muito difícil de conseguir avançar, que em algumas questões o clube pode ser penalizado, 
inclusive com a exclusão do PROFUT. Por fim, perguntou quais as medidas do CODIR em 
relação a essas questões. O presidente do CODIR, em resposta ao conselheiro, expôs que para 
esse ano eles estão projetando, que não havia sido feito, que o clube está tentando encontrar 
uma alternativa para adequar, é bem complicado porque estão com os números bem 
apertados, mas já estão atuando frente a isso. 
          Prosseguindo com a sessão, o conselheiro André Cavalcante explanou que o preocupa 
muito a questão do PROFUT, principalmente por conta daquele número de parcelas que é 
permitido o atraso. Perguntou se o CODIR já possui um plano emergencial, pois as demais 
dívidas certamente já estão sendo administradas. O presidente do CODIR respondeu que em 
relação ao plano de pagamento, a sua idéia era a partir do mês de fevereiro ir pagando de 2 
em 2, que não adianta pagar uma atual e uma antiga, que para fins de parcelamento judicial 
isso não serve, que tem que ir pagando das antigas até chegar no mês atual. Posteriormente 
o conselheiro perguntou se o presidente poderia, apenas a nível de esclarecimento, expôr o 
valor mensal do PROFUT, e que o preocupa muito a questão do TimeMania. E para finalizar, 
disse que viu um trabalho recente de um secretário da receita federal que ele disse que não 



 

 
 

vai ter outro PROFUT, e que isso também é uma preocupação sua. O presidente do CODIR 
respondeu que o valor gira em torno de 32 ou 33 mil reais. 
          Tomou posse da palavra o conselheiro Renato Medeiros o qual perguntou se existe 
algum planejamento ou ação para os sócios remido e proprietário. O presidente do CODIR 
respondeu que existe, que já estão em andamento e aproveitou para citar algumas, quais 
sejam: disponibilização de meia entrada para sócios, disponibilização do uso da arena 
society e da quadra sem ônus aos domingos (com reserva na secretaria do ginásio), extensão 
do funcionamento da piscina da sede, estruturação para consolidação do restaurante, entre 
outras medidas que estão sendo implementadas. Disse ainda que o próximo passo a ser 
alcançado é o controle de acesso, e estacionamento regulamentado.  
          O conselheiro Tonildo parabenizou o presidente do CODIR pela exposição, disse que 
espera que em todas as reuniões sejam levados projetos de soluções para o clube. Sobre o 
primeiro tema, parabenizou também por estar sendo aberta uma nova forma de gestão, que 
é a questão da licitação que foi mostrada e sugeriu que as obras do Baenão também sejam 
feitas licitações. Por fim, perguntou o que houve nessa inovação para ter uma segunda, ou 
seja, anulou a primeira licitação sobre segurança, houveram algumas polêmicas e vai ter uma 
segunda, por isso gostaria de saber o que houve. O presidente do CODIR respondeu que no 
caso específico da segurança o que aconteceu foi que no dia dessa licitação, a pessoa que 
estava coordenando a licitação identificou que uma proposta estava elaborada de forma 
inadequada, e desclassificou essa proposta, pois ela estava com uma série de itens que não 
eram exigidos, mas analisando posteriormente viram que o item que interessava era menor 
do que a proposta vencedora. No dia foi dito “a proposta A vai ganhar” e depois ganhou a 
proposta B, e isso gerou a polêmica. Portanto decidiram cancelar e fazer um modelo de 
proposta e a pessoa tinha que apresentar nesse modelo. O conselheiro Tonildo perguntou se 
havia a declaração de alguma empresa vencedora, e se foi vencedora e como essa vencedora 
via a questão da anulação, se estava tudo bem quanto a isso. O presidente do CODIR disse 
que é importante frizar que o Clube não é um órgão público, que foi visto que a proposta dela 
dentro das que ficaram era a melhor e que estava tudo resolvido sobre isso. 
          Ao seguir com a sessão, tomou posse na ordem de inscrição o conselheiro Domingos 
Renato, ele agradeceu à mesa por ter tido sua solicitação levada em consideração em relação 
ao hino do Clube para tocar no início e ao final das reuniões, e em seguida explanou sua 
preocupação com o Baenão. E observou que as ações de marketing em relação às obras do 
baenão são muito tímidas, por isso solicitou que que fosse feita uma grande ação ou ações 
conjuntas, no marketing do Clube, que possam alavancar as ações em prol da abertura do 
Baenão. Por fim, solicitou ainda que fosse incluído na ata anterior sua solicitação de colocar 
o hino do Clube e o escudo nas reuniões. O presidente do CODIR respondeu que algumas 
ações já estão sendo pensadas para o Baenão, disse que o Remo sempre buscou soluções 
fazendo ação de marketing para a torcida mas nem sempre era entregue aquilo que era 
contratado, isso gerou um desgaste para a imagem do clube. Disse que a nova gestão 
começou a atuar na busca de recursos para isso, que existem dois processos bem avançados 
de patrocínio em prol disso. E que há um terceiro processo de financiamento, porém está 
apenas aguardando os dois primeiros processos para que dê andamento ao terceiro. Disse 
que tem duas ações engatilhadas, uma específica pra academia e outra geral pro Baenão, que 
estava aguardando a resposta.  



 

 
 

          O conselheiro Guilherme explanou ao presidente do CODIR afirmando que trabalha 
com licitação e sugeriu que sempre na chamada tenha quem faz parte da comissão. O 
presidente do CODIR agradeceu a contribuição e disse que tem 3 profissionais, um do 
jurídico, o Rafael Lareda que trabalha no tribunal de contas e o Ademir, que são as pessoas 
que fazem parte da comissão, mas que a sugestão estava correta.  
          Em seguida, o conselheiro José Vieira tomou posse da palavra explanando que era seu 
primeiro mandato como conselheiro e esperava que continuasse sendo nos mandatos 
seguintes, ao seguir sugeriu que todos os conselheiros, beneméritos e grandes beneméritos 
se unissem para cada um dar uma quantia de 500 reais por 4 meses a partir de fevereiro ou 
março, e em troca o CODIR contemplaria os contribuintes com 2 títulos de sócio 
proprietário, seria como se estivessem comprando o título. E sugeriu que fosse vendido 
bônus a 10 reais e o clube poderia sortear 20 camisas oficiais ao final do jogo. 
          Após as explanações do conselheiro, tomou posse da palavra o conselheiro Sávio Reis o 
qual questionou sobre a questão da empresa que está responsável pelas obras do Baenão, 
que está com as obras atrasadas e que estaria pedindo aditivos em relação ao contrato, 
perguntou se isso seria um erro da empresa ou se foi um erro na elaboração do contrato. O 
presidente do CODIR explicou que a empresa não pediu aditivo contratual, pediu para 
receber mais parcelas, ou seja, foi feito um acordo que a cada 15 dias eles receberiam um 
valor, mas chegou num ponto em que foi pago 75% do valor e eles não executaram 50% da 
obra, e aí ia vencer uma nova parcela. Em razão disso, o CODIR optou por não continuar 
pagando enquanto as obras não ficarem equivalentes ao que já foi pago.  
          Para finalizar o assunto de pauta, tomou posse da palavra o Benemérito Zumero, ele 
explanou que chegaram num momentos em que estavam muito atrasados desse condel 
ajudar efetivamente o presidente do clube, disse que a mensalidade que é paga direto dos 
conselheiros, e aproveitou para contribuir que em sua opinião o Benemérito também 
deveria pagar, deveria ser passado para ajudar a pagar a folha salarial que está atrasada, 
bem como foi explanado pela conselheira Simone sobre os funcionários da Náutica que tem 
salários atrasados. E finalizou ressaltando a importância de utilizar o dinheiro do condel 
para contribuir com o presidente do codir.  
          O presidente do CONDEL, Angelo Carrascosa, agradeceu a contribuição do Dr. Zumero e 
expôs que por diversas vezes nas gestões passadas foram feitas solicitações de ajuda 
financeira por parte do CODIR para o condel, para contribuir com diversas questões 
relacionadas ao clube. Que o fundo do CONDEL tem como destinação justamente ajudar 
projetos do clube, mas não consegue fazer frente ao pagamento de despesas correntes 
(pessoal, luz, etc), até pelo baixo valor arrecadado. Disse que na gestão anterior o fundo 
reformou os banheiros do Salão Social, bem como instalando 12 ventiladores. Alem disso 
doaram 70 mil reais do caixa do condel no inicio de 2018 para o CODIR fazer acordos e 
rescisões de 2017, economizando nos acordos mais de 100 mil reais. Que a gestão está 
iniciando agora, que foram eleitos menos de 100 conselheiros na gestão, que agora é que a 
gestão está começando a formar caixa e obviamente quando houver um pedido, como já 
houve um pedido inicial pequeno do CODIR, o CONDEL irá ajudar da melhor forma possível. 
Prosseguiu afirmando que antes da explanação das comissões temáticas, ele gostaria de 
chamar as comissões a mesa para organizar uma ordem e disse que precisavam formar uma 
comissão para o acompanhamento das obras do Baenão. Antes de prosseguir disse queria 



 

 
 

agradecer ao Fábio pela deferência, explanação detalhada, que queria desejar nesse início de 
ano muito sucesso, que o Condel tem a função de fiscalizar mas que também estava ali para 
ajudar no que fosse preciso pois todos queriam que o Clube do Remo fosse elevado a 
categoria que ele merece e que a sua torcida faz por onde. Ao seguir, registrou que o 
presidente do CODIR precisaria se ausentar a partir dali para outros compromissos. Disse 
que eles haviam conversado sobre a intenção da mesa do condel de formar uma comissão de 
acompanhamento das obras do Baenão porque o clube é cobrado, que a comissão que 
estavam querendo formar teria como função principal levantar informações e propor 
soluções. Que não tinha, a principio, função de executar, pois a execução é do codir. O 
conselheiro Abner Luiz pediu licença para falar e explanou que não concordava com essa 
comissão, pois acredita que isso é de responsabilidade inteiramente do codir. Disse que 
bônus de 10 reais ajuda, dá pra comprar 10 sacas de cimento, entre outras ações, mas que se 
não tivessem o parceiro comercial para abrir o Baenão por mais de 1 milhão de reais, o 
Baenão não iria abrir. Em resposta às explanações feitas pelo conselheiro, o presidente do 
condel disse que a grama foi feita dessa forma, num outro momento foram feitos os 
vestiários, disse que entendia a preocupação exposta, que tem sido um processo maçante, 
que a torcida está cansada, mas que gostaria de fazer algumas ponderações. Disse que além 
da necessidade do CONDEL ter informações precisas sobre o assunto, muitos avanços no 
clube, mesmo sendo de responsabilidade executiva do CODIR, só saíram após a contribuição 
decisiva do CONDEL. Ademais, foi um grupo de conselheiros que o procurou para dizer que 
haveria a possibilidade de conseguir parceiros comerciais a altura do que o Remo precisa, 
mas eram do condel e não do codir e por isso queriam ver de que forma o Fábio receberia 
isso, então procurou o Fábio para conversarem sobre os planos para o Baenão. A ideia da 
comissão é que ela seja a ponte entre o condel e esse projeto do codir, mas que compreendia 
a preocupação exposta pelo conselheiro. Em seguida, pediu para que quem tivesse interesse 
em participar dessa comissão mandasse um e-mail para a mesa para que pudessem 
posteriormente marcar uma reunião com as pessoas que fariam parte da comissão e 
divulgar para todos.  
          Prosseguindo com a sessão, o presidente da mesa pediu para que tomasse a frente o 
presidente do Conselho Fiscal Odilardo Filho para que pudesse fazer uma breve explicação 
sobre o andamento do CONFIS. O presidente do conselho chamou seus colegas de trabalho e 
expôs que ao chegarem na sala se depararam com várias documentações as quais não 
conseguiram identificar. Eles discutiram o assunto e formalizaram um pedido junto ao 
CODIR para que essas documentações fossem entregues da forma que gostariam de receber, 
solicitando o último quadrimestre da gestão passada, referente aos meses de agosto, 
setembro, outubro e novembro de 2018. Disse que houve uma solicitação que ainda não 
havia chegado ao poder do Confis, para analisarem os 5 anos anteriores de gestão, que na 
hora que esse documento chegar nas mãos do confis eles pedirão autorização para 
analisarem essa documentação e os 5 membros do confis iriam decidir juntos como 
proceder. Ele afirmou ainda que, segundo informações repassadas a ele, não tem transição, 
não tem o saldo lançado entre 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. Não tem como uma 
contabilidade funcionar se não tiver os saldos iniciais. Ao finalizar sua exposição abriu para 
perguntas. 



 

 
 

          O coonselheiro Tonildo perguntou porque o confis precisa de autorização para analisar 
as gestões passadas e se o confis atual não tem competência para apurar a documentação 
anterior considerando que o confis é uma instituição, o que muda são apenas os seus 
membros, e por isso perguntava o motivo de pedir autorização ao codir. Em resposta ao 
conselheiro, o presidente do confis, Odilardo, disse que o confis atual havia sido eleito biênio 
2019/2020, que nos anos anteriores haviam outros conselhos e que quem deveria dar os 
pareceres anteriores eram os conselheiros responsáveis na época. A fim de contribuir com o 
debate, o presidente da mesa, Angelo, disse que como bem colocado pelo conselheiro 
Tonildo, o confis é uma instituição impessoal, que a mesma indagação havia sido feita pelo 
Mauro ao condel onde ele achava não ter competência para analisar contas de gestões 
anteriores e que esse mesmo condel havia dito a ele que o confis deveria analisar todas as 
contas pendentes, e que foi dada, inclusive constando em ata, a autorização pelo condel para 
que todas as prestações de contas pendentes dos últimos 5 anos sejam analisadas pelo atual 
confis. O presidente do confis explanou que o que o confis queria era que os documentos 
fossem entregues da forma como eles solicitaram e com um balancete para que realmente 
pudessem analisar, e não de forma desorganizada com meses faltando como era possível ver 
na sala do conselho. Após as explanações do presidente do confis, o conselheiro Tonildo 
explanou que pelo estatuto já se esgotaram todos os prazos de apresentação de contas, e que 
repetiria o que já havia sido inclusive confirmado, que o presidente do confis revisse o seu 
conceito de que os atuais membros não tem responsabilidade sobre as prestações de contas 
anteriores, pois quem assume deve assumir todas as questões pendentes não de forma 
pessoal. Finalizou dizendo que se existem mesmo contas impossíveis de avaliar, então os 
gestores devem ser notificados para que apresentem em 5 dias o protocolo comprovando 
que deram entrada, pois eles são interessados, e então dá-se como contas apresentadas ou 
não apresentadas.  
          Em seguida, tomou posse da palavra o conselheiro Domingos Sávio, o qual explanou 
que concorda com as colocações feitas pelo conselheiro Tonildo, bem como as colocações do 
presidente da mesa Angelo, que o que não pode é não haver a tomada de contas das gestões 
anteriores. Disse que os membros do confis não são profissionais contratados e tem suas 
profissões e vida de trabalho, e por isso deve ser complicado chegar na sala e encontrar 
vários documentos entregues fora de ordem e de forma desorganizada. Tendo isso em vista, 
sugeriu que contratassem um escritório para fazer uma auditoria, mas disseram que 
auditoria é muito caro, porém sugeriu que encontrassem algum outro mecanismo para que 
pudessem avaliar as contas das gestões passadas, até para que não se cometa injustiças. No 
entanto o confis tem sim obrigações estatutárias, como foi explicado anteriormente. Em 
resposta ao conselheiro Domingos Sávio, o presidente do confis Odilardo explanou que 
quando você vai fazer análise de contas, você tem que analisar contas, documentos, 
entretanto se não há saldo dos anos anteriores, se não tem transição, balancete, ele não vê de 
que forma poderiam analisar as contas das gestões passadas. O presidente da mesa, Angelo 
Carrascosa, fez contribuições afirmando que a documentação foi entregue para o confis 
anterior, que o Mauro, então presidente, não era de difícil acesso e que ele certamente 
saberia identificar a documentação, e se o confis necessitasse de um contador para auxiliar  
COFIS que o Condel poderia custear desde que fosse levado um orçamento para a mesa e o 
orçamento fosse possível de autorizar de acordo com as arrecadações do condel. O 



 

 
 

presidente do confis Odilardo respondeu dizendo que iria formalizar ao codir dizendo para o 
codir de que forma o confis precisa que os documentos sejam enviados, que o que tem na 
sala não tem como ser analisado, que ele vai solicitar o que ele quer e se não for enviado o 
confis tomará uma decisão. Disse inclusive que já pediu ao codir e ao contador do clube para 
que tirem toda a documentação da sala do condel por segurança. Que quando a 
documentação foi entregue o Mauro reclamou da mesma forma para a então contadora 
Margareth, pois foram entregues várias caixas com meses faltando.  
          O conselheiro Abner Luiz expôs que não estava concordando com a postura do 
conselho fiscal que foi eleito pelo colegiado. Disse que com 30/40 dias não era possível que o 
presidente do confis não soubesse dizer o que queria, pois até ali ainda não tinha dito o que 
queria. Que o Clube estava tentando viver um novo momento e se não partisse de agora, nem 
adiantaria subir pra série B, pois não estarão na relação das coisas que a CBF exige de clubes 
da série B. Que o clube está no PROFUT há 3 anos e foi entregue um balanço para o PROFUT 
e agora não existe balanço de nenhum presidente. Disse ainda que foi afirmado pelo 
presidente do confis que os documentos estão “jogados” na sala. E que se a autorização que 
já foi dada no condel passado para o confis ter total autonomia de analisar as contas 
passadas não servir, poderiam fazer uma nova votação, se houvesse necessidade. Por fim, 
disse que se daria um prazo, se até junho de 2019 o condel não tiver viabilizado o novo 
estatuto e as contas não tiverem uma decisão do conselho fiscal, ele se recusaria a continuar 
fazendo parte do conselho deliberativo do clube do remo.   
          Em seguida, o conselheiro Bruno Benchimol expôs que houve um erro na primeira 
reunião por não terem feito uma comissão de transição entre uma gestão e outra, que na 
verdade é uma atribuição do codir, que o codir deveria ter feito isso naturalmente, pois pro 
condel é difícil analisar contas porque os prazos já acabaram e não foram entregues nos 
prazos estatutários. Disse que o atual confis também precisava “fatiar” ano por ano para 
facilitar o trabalho, pois se o confis entrasse numa auditoria deveriam “fatiar” ano a ano, 
começando por 2018 e fiscalizando 2019. Por fim, sugeriu que o condel e codir baixassem 
todas as portarias necessárias para que nunca mais ninguém deixe de prestar contas, pois 
como a questão é tão técnica, a solução plausível, visto que o estatuto não está sendo 
respeitado, seria baixar as portarias. Ao fim das colocações dos conselheiros, o presidente da 
mesa, Angelo, disse que o ano de 2017 já havia sido todo analisado e aprovado com 
ressalvas. Que o primeiro quadrimestre de 2018 tambem já havia sido analisado e aprovado. 
Que o segundo quadrimestre de 2018 já havia sido analisado, mas ainda não foi formalizado 
por conta de algumas ressalvas feitas, sobre as quais a gestão anterior vai ter prazo para se 
manifestar. Assim, o que de fato esta faltando analisar pelo COIFS em relação a gestão 
anterior é o último quadrimestre de 2018, que, ate onde se sabe, não foi entregue. Ao condel 
falta votar o parecer do segundo quadrimestre de 2018. Aproveitou para corrigir a proposta 
que havia feito, disse que o clube está muito bem servido de conselho fiscal e é grato por 
isso, mas quando sugeriu de pagar um profissional é pelo fato de muitas vezes não terem 
tempo de executar o trabalho operacional, então poderiam pegar um profissional para que 
os membros do confis o orientassem e ele executasse o trabalho mais pesado.  
          O conselheiro Renan Bezerra explanou que o conselho fiscal é uma entidade soberana e 
não via grande dificuldade em fazer as coisas acontecerem. Disse que discordava da 
proposta do conselheiro Benchimol, pois criar outra comissão seria dar prazo e perder 



 

 
 

tempo, que quem não entregasse era para o confis fazer valer o estatuto, levar pro plenário e 
votar. Disse que na gestão passada não sabe o que houve em relação às aprovações. O 
presidente da mesa Angelo explicou que o conselho fiscal não aprova ou reprova, ele dá um 
parecer sugerindo reprovação ou aprovação (com ou sem ressalvas) e é votado pelo 
colegiado. O conselheiro Renan agradeceu a explicação da mesa, e continuou explanando que 
como havia sido exposto anteriormente na apresentação da atual gestão do codir, as gestões 
anteriores não observavam as próprias normas do confis e isso abria precedentes para o 
próximo gestor, e para os outros adiante. Por fim, sugeriu que fosse dado um prazo de 30 
dias para os presidentes anteriores prestarem contas e depois o confis daria um prazo para 
analisar e levar ao condel.  
          Em seguida, o conselheiro inscrito André Cavalcante expôs que estava aguardando esse 
momento por muito tempo, que em sua gestão como presidente do clube enfrentaram talvez 
um dos mais difíceis momentos em termos de conselho fiscal. Disse que em 2016, na sua 
gestão, apresentaram as contas até setembro e só não apresentaram mais porque tinham um 
inimigo que estava tumultuando a gestão do clube. Quando começou a gestão posterior, do 
Dr. Manoel Ribeiro, ele solicitou que a sua gestão pudesse continuar prestando contas para 
que pudesses cumprir a determinação estatutária, e apesar dos contratempos conseguiram 
entregar todas as contas, portante, que não existe isso de presidente anterior não prestar 
conta. Expôs ao conselheiro Renan que, de acordo com o que lembra, há apenas um período 
de 2015 que não houve prestação de contas, mas que fora isso os outros gestores antes 
prestaram contas, porém o confis da época não analisou. Por fim, pediu para que as contas 
referentes a sua gestão do ano de 2016 fossem analisadas. Disse que no clube do remo existe 
presunção de culpa e não presunção de inocência, que todo mundo que senta na cadeira da 
presidência parece ladrão, e pediu ao confis que se crie mecanismos de proteção dos 
documentos contábeis, que quando saiu da gestão passada não levou nenhum documento 
pois achava que isso não podia acontecer, já que o documento era do clube e deveria ficar no 
clube. Porém, na gestão anterior foram formadas 3 comissões onde nas 2 primeiras ele não 
havia sido chamado para ser ouvido e a terceira comissão tinha ido até a caixa dos 
documentos e retirado documentos de lá e entregou ao Zeca Diabo, e inclusive fez uma 
reclamação formal ao condel sobre isso. Disse que gostaria que suas contas fossem 
analisadas para ter o direito de se defender.  
          A fim de contribuir com o debate, o presidente do condel explicou que na gestão 
passada foi feita uma comissão para apurar a não entrega das contas da gestão passada que 
até então não havia sido entregue, presidida pelo então conselheiro Hilton Benigno que, 
justificando estar ocupado com o trabalho, não deu seguimento a comissão no prazo 
estipulado. Depois a comissão foi reeditada ainda com o Hilton presidente, sendo dado um 
novo prazo para a comissão apurar a não entrega, até então, das contas, mas novamente não 
a comissão não foi adiante, tendo, inclusive, sido desligado o Hilton do conselho por falta. Os 
membros restantes da comissão apresentaram um relatório curto dizendo basicamente que 
as contas haviam sido apresentadas mas que não estavam de acordo com as normas. Tendo 
em vista que a comissão tinha como objetivo apurar a não apresentação de contas e sendo 
elas apresentadas no curso da comissão, não teria esta comissão competência estatutária 
para analisar as contas, razão pela qual esse relatório foi enviado ao confis.  



 

 
 

          O conselheiro Tonildo, na ordem de inscrição, expôs que não adianta buscar 
responsabilidade de quem fez ou deixou de fazer, que em primeiro lugar queria perguntar ao 
confis eleito se eles se sentiam competentes institucionalmente. Em segundo, eles iam 
solicitar documentos ao codir, mas queria saber o motivo de solicitar essas documentações 
se estas já tinham que ter sido entregues para os respectivos confis da época para análise de 
contas. O presidente do confis respondeu que iria solicitar ao codir porque o codir é poder 
responsável por fornecer essas informações. O conselheiro Tonildo disse ainda que além do 
requerimento que seria encaminhado ao codir, deveria solicitar ao condel pedindo 
informações sobre as prestações de contas das gestões passadas, que deveriam requerer ao 
codir e ao condel sobre documentos que estes poderes eventualmente podem ter, e que 
deveriam cobrar dos gestores anteriores a cópia dos protocolos de entrega dessa 
documentação. 
          A reunião seguiu com o ultimo assunto de pauta referente a discussão do edital para 
Benemérito e Grande Benemérito. O presidente da mesa leu o edital com as regras e prazos, 
não havendo objeção ou sugestões, sendo decidindo, então, sua fixação na sede com todas as 
regras e o período de inscrição exposto. Foi aberta uma vaga para Grande Benemérito e, 
sendo esta preenchida, ficam quatro vagas para Benemérito. A comissão que irá avaliar é 
formada pelos GB Dr. Ubirajara Salgado, Manoel Ribeiro e Paulo Mota.  
        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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