
 

 
 

 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DO REMO, 
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2019. 

 
1 - Data, Hora e Local da Realização: 
 Ao vigésimo sexto dia do mês de agosto 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 gerais do CODIR; 
2. Plano de recuperação de sócios, discussão e eventual deliberação sobre anistia, como 
parte do plano; 
3. Informes do Codir sobre as lojas franqueadas e empresas licenciada; 
4. Informes das comissões temáticas; 
5. Discussão e eventual deliberação sobre os ingressos enviados pelo CODIR ao 
CONDEL. 
 

5 - Plenário: 
          Ao iniciar a sessão o presidente do CONDEL, Angelo Carrascosa, pediu para que todos 
os membros do Conselho Deliberativo tomassem assento e começou sua explanação lendo os 
expedientes recebidos pela mesa. Apresentou a ata da reunião anterior e perguntou se havia 
algum membro do Conselho que tivesse alguma objeção, não havendo nenhuma, a ata foi 
aprovada.  
O presidente do CONDEL explicou que o CODIR envia à mesa do CONDEL 5 ingressos por 
jogo, os quais são usados institucionalmente, ou seja, ninguém da mesa ou do conselho usa 
os ingressos, os quais são destinados a patrocinadores e apoiadores do CLUBE, tal como, por 



 

 
 

exemplo, o hotel sagres. Após debate e varias propostas sobre o destino dos ingressos, 
sagrou-se vencedora a proposta do CONDEL não mais receber ingressos do CODIR, podendo 
sugerir ao CODIR a remessa direta de ingressos.  
 
 
          - Informes do CODIR:  

 O presidente do CODIR, Fábio Bentes, explanou que haviam dois informes para dar. O 
primeiro referia-se ao contrato com a Kappa, que foi assinado com o apoio do 
CONDEL, em especial a comissão comercial e a presidência da mesa. Disse que a 
empresa começaria a fornecer material do clube a partir de janeiro de 2020, e que 
havia uma possibilidade de antecipar esse processo devido a dificuldade que o Clube 
tem enfrentado com a Topper. Disse que os primeiros 150 mil de entrada estão sendo 
utilizados integralmente para regularizar a questão do PROFUT, e que o Clube já 
havia pago mais de 100 mil reais e que deveria pagar esses 150 mil no plano de 
parcelamento, o qual estava sendo conduzido pelo Advogado João Paulo Mendes, 
Tributarista. Informou esse advogado que estava ajudando o Clube e tem expertise 
nessa área. A intenção é que a próxima parcela da Kappa também sirva para isso e os 
últimos 150 ainda serão avaliados. O segundo assunto referia-se ao Projeto “Remo 
115 anos”, o qual teria uma série de eventos, sendo o primeiro um festival 
gastronômico que aconteceria na sede do Clube e que posteriormente passariam 
maiores informações.  

 Seguiu explanando sobre a situação das lojas onde mostrou uma planilha com os 
débitos. Disse que a loja da sede social e do shopping metrópole estava integralmente 
pagos, que a do IT Center tinha apenas um mês em aberto. Disse que o Espaço Azulino 
estava na confissão de dívida, mas que explanaria melhor em outra planilha. Mostrou 
os termos de confissão de dívidas e disse que “a grosso modo” o clube tinha 408 mil 
em aberto, e que esse dinheiro não pertenceria mais ao clube, já que foi dado em 
garantia judicial para pagamento de salários dos funcionários, ou seja, as lojas não 
devem o clube e sim à Justiça do Trabalho.  

 
- Explanação da Comissão responsável por analisar a situação das lojas: 

 O Conselheiro e membro da comissão, Rafael Dahás, começou explanando que haviam 
feito uma análise bem direcionada com relação a estratégia das lojas. Disse que foi 
feita uma análise administrativa/gerencial. Ele seguiu explicando que, baseado em 
alguns princípios da administração, procuraram enxergar primeiramente e conhecer 
alguns processos das lojas os quais não conheciam. Verificaram os pontos negativos e 
positivos no atual modelo de negócio das lojas e encontraram muitos gargalos nesse 
processo, os quais alguns já haviam sido comentados pelo presidente do CODIR.  

 O Conselheiro e membro da comissão, Ofir Nobre, explanou que as lojas tem seu 
pagamento de royalties direcionado à justiça do trabalho. Disse que o atual modelo de 
negócio das lojas é um modelo antigo, fadado ao insucesso. Ele explicou sobre o 
termo de confissão de dívida feito e o funcionamento do parcelamento, o qual não 
está sendo cumprido corretamente. Explicou que o dinheiro não chega ao Clube e é 
debitado diretamente para a Justiça do Trabalho. Segundo o planejamento feito pela 



 

 
 

comissão, há divergências de pagamentos que constam na planilha, mas não constam 
na justiça do trabalho, e demais divergências. Disse que a análise documental possui, 
além dos contratos originais, o termo de confissão de dívida. Detectaram ainda que 
em alguns termos de confissão de dívida foi detectado um valor total de débito, 
porém, nas planilhas consta um valor menor. Disse que são pontos os quais ainda não 
estão concluídos porque a Comissão está aguardando por algumas respostas, visto 
que solicitaram alguns esclarecimentos. Explanou que o principal intuito da comissão 
era entender o atual modelo de negócio e propôr um novo modelo. Por fim disse que 
a conclusão da comissão era que o atual modelo de negócio estava realmente falido, 
que o Clube do Remo não lucra com isso, que o prejuízo causado na justiça é tão 
grande, que o Clube precisa dar um “restart”, aproveitar que irão mudar a 
fornecedora do material para pensar em mudar também esse modelo de negócio.  
Tomou posse da palavra novamente o Conselheiro e membro da comissão, Rafael 
Dahás, o qual explanou que a análise foi em cima de documentos apresentados, e que, 
como haviam dito, utilizaram a planilha enviada no dia 22/08 (quinta-feira).  
Sobre o assunto, o presidente do CODIR fez uma contribuição dizendo que as 
divergência de valores era um assunto de competência da contabilidade e do CONFIS, 
ou seja, era complicado a comissão chegar e explana sobre divergência de valores e o 
CODIR não ter como checar, pois estava tudo nas contas do Clube. Disse que a 
comissão deveria ter reunido com o CODIR antes para que checasse esses valores. O 
Conselheiro Ofir respondeu que houve tentativa por meio de ofício e o presidente 
respondeu que não havia recebido esse documento, pedindo para verificar cópia.  o 
presidente do CODIR explanou que não havia sido oficializado sobre o assunto, e que 
se tivesse sido, os pontos poderiam ter sido esclarecidos. O assunto continuou sendo 
debatido entre a comissão e o presidente do CODIR, com mediação da mesa. Por fim, 
o presidente da mesa interveio esclarecendo que divergências de informações podem 
ocorrer. Que o CODIR deve acolher as criticas construtivas com naturalidade, 
tentando aprimorar o canal de comunicação e o fornecimento de informações, bem 
como a comissão deve também tentar melhorar a comunicação com o CODIR, de 
modo a evitar que eventuais problemas já sanados ou inexistentes sejam expostos 
sem confirmação com o CODIR, pois a intenção de todos é o aperfeiçoamento da 
gestão. 
O Conselheiro Marcelo Hermes tomou posse da palavra expondo que a comissão 
havia sido formada com o intuito de ajudar, mas o que a comissão estava fazendo era 
um  juizo de valor que não cabia aquela comissão, e sim ao CONFIS. Que a comissão 
havia sido formada para ajudar um problema que veio das gestões anteriores, porque 
a “caixa preta” havia sido aberta nessa gestão e haviam diversos pagamentos da 
outra. A mesa fez uma intervenção, pois o conselheiro estava utilizando de um termo 
muito forte e, sem maiores informações ou provas, não poderia fazer uma acusação. 
Em seguida o Conselheiro André Cavalcante também fez uma exposição reiterando 
que a comissão havia feito um juizo de valor de um assunto que não era de sua 
competência fazê-lo, e sim do CONFIS.  
O conselheiro e membro da comissão, Rafael Dahás, explicou que quando falavam que 
a comissão havia feito juizo de valor, parecia que a comissão não havia conversado 



 

 
 

antes com ninguém. Esclareceu que a análise foi feita em cima de números os quais 
haviam sido fornecidos pelo próprio CODIR.  

 Ainda houveram alguns debates paralelos na plenária e o presidente da mesa tomou 
posse da palavra explanando que a comissão havia sido designada para executar um 
trabalho de análise de informações para entender o modelo de negocio praticado pelo 
clube para poder aperfeiçoa-lo com a sugestão de um novo modelo de negocio mais 
benéfico ao clube, já que havia um consenso que o modelo atual possibilitava, como 
de fato acontece, muitos atrasos nos repasses de royaltes, alé de reclamação dos 
próprios lojistas. Que para a construção de um novo modelo, era importante saber os 
números e a real situação do modelo em vigor. Que a análise havia sido feita e 
encontradas divergências supracitadas, mas que isso não podia ser visto como uma 
acusação ou algo no intuito de prejudicar a imagem do clube. Que todos deveriam ter 
muita maturidade para entender uma crítica construtiva, pois era dessa forma que ele 
estava atribuindo a análise feita pela comissão, como uma crítica construtiva a um 
modelo de negócio. Pediu que os presentes tivessem mais cuidado na colocação das 
palavras e abriu para que a plenária pudesse fazer suas exposições acerca da 
discussão. Houveram manifestações de vários conselheiros e diretores, sem 
encaminhamentos. O presidente da mesa, Angelo Carrascosa, solicitou que a comissão 
entrega-se à mesa a sugestão de modelo de negócios (objeto da comissão) para que 
fosse marcada uma conversa com o CODIR, a fim de esclarecer eventuais pontos de 
divergência, devendo ser marcada uma data para apresentação ao CONDEL.  

 
          - Exposição do conselheiro Guilherme Gianino acerca das camisas do Círio: 

 O conselheiro Gianino cumprimentou a todos e explicou que acabou havendo um 
desentendimento entre ele e o conselheiro Renan, aproveitou para se desculpar pois 
o Renan é uma pessoa pela qual ele tem admiração, e seguiu explicando que não se 
tratava de uma “camisa pirata”, visto que, se assim fosse, a própria camisa produzida 
pelo Clube poderia ser designada da mesma forma, pois só é considerada camisa 
oficial do Círio se houver o selo de Nazaré. Disse que já fez essa ação em gestões 
anteriores e que seu único intuito é ajudar, e que o presidente do CODIR já havia dito 
que conversariam para entrar num consenso, e ele estava disposto a isso. Mas deixou 
claro que não conseguia enxergar como isso atrapalharia o clube, que não iria 
conflitar e não queria competir com nada. O presidente Fábio Bente disse ao 
conselheiro que, para seguir uma unicidade, poderiam utilizar o mesmo layout da 
camisa oficial do Clube e reverter a venda das camisas que seriam patrocinadas para 
a sede, como tradicionalmente é feito, mas fazer uma ação única do Clube para não 
ficarem ações paralelas.  

 
- O conselheiro Muller tomou posse da palavra e perguntou ao presidente Fábio Bentes 
sobre a situação do Boteco Azulino, pois estava acompanhando algumas coisas pelas redes 
sociais e que soube, informalmente, que a situação estava até ma justiça. O presidente do 
CONDEL, Angelo, explanou que a mesa havia recebido alguns documentos referentes a 
situação do Boteco Azulino, mas que estavam fazendo análise e reuniriam com o CODIR para 
tratar sobre o assunto, mas disse que o CODIR podia ficar a vontade para tratar sobre o 



 

 
 

assunto naquele momento se desejasse. O presidente do CODIR tomou posse e explicou que 
o grande empecilho dessa situação é que a empresa está no nome de uma senhora, ex esposa 
do Adriano Zell, e o Adriano Zell reinvidica a titularidade. Há um contrato da empresa no 
nome dela e ela encaminhou documento para o Clube dizendo que o Adriano não podia 
tratar em nome da empresa. Que a questão já estava na justiça e que até o momento não 
havia decisão judicial. 
- O conselheiro Tonildo perguntou a mesa do CONDEL referente ao documento sobre o 
boteco azulino, onde ele reclama que houveram dois eventos no boteco azulino que alguém 
explorou que não foi ele. O presidente do CODIR explicou que enquanto houver essa questão 
do contrato no nome da senhora supracitada, o Clube está tomando conta de um espaço que 
é seu, não foi outra pessoa que explorou o espaço nesses dois eventou, foi o próprio Clube 
que utilizou do espaço que é seu.  
 
          - Explanação sobre plano de recuperação de sócios, discussão e eventual 
deliberação sobre anistia como parte do plano. 

 Tomou posse da palavra o Conselheiro e membro da comissão Diego Bessa. Ele 
explanou que a ideia é trazer de volta todos os sócios que se encontram 
inadimplentes com o clube. Disse que os sócios com mais de 4 meses de débito e 
menos de 1 ano, são poucos, e que os demais tem mais de 2, 3 ou mais anos de 
inadimplência. Disse que estatutariamente já poderiam informar que eles não são 
mais sócios, mas a grande questão da comissão é que, se eles não estão pagando, se 
decidirem eliminar os mais de 11 mil sócios inadimplentes, vale ressaltar que está 
sendo vendido título proprietário, está aberto e que não tem novos associados 
entrando, então se apenas excluírem os inadimplentes, não estarão resolvendo o 
problema. Expôs que a proposta da comissão, a qual já foi apresentada ao CODIR e 
agora estava sendo apresentada ao CONDEL, era: os sócios que devem mais de 4 
meses pagariam 150 reais (3 mensalidades) e voltaria a pagar normalmente a 
mensalidade. Porém, isso não bastaria, pois se o sócio passou tanto tempo sem pagar, 
certamente poderia fazer a mesma coisa novamente. Disse que a expectativa da 
comissão é recuperar, aproximadamente, 1000 associados. Pontuou também que esse 
associado não poderia atrasar nenhuma mensalidade no período de 1 ano, ou 
perderia o benefício que ganhou. E que dentro desse período de 1 ano, o valor que o 
Clube começaria a arrecadar em cima dos sócios recuperados, fariam melhorias no 
funcionamento da sede social, por exemplo: O Clube só dispõe uma piscina ao 
associado, nos finais de semana. Que os poucos que frequentam são os que realmente 
amam e gostam de estar na sede. A comissão pensou num plano de resgate onde 
aplicariam o dinheiro em coisas atrativas ao associado. Mostraram, no projetor, o 
primeiro projeto que se refere a Praça Periçá. Pensaram em fazer um deck suspenso 
de 60 cm, de madeira, onde esse deck teria 135 a 140 m² e comportaria 
aproximadamente 30 jogos de mesas e cadeiras. E pensaram também numa área com 
churrasqueira.  

  As churrasqueiras seriam 4 e cada uma comportaria 10 pessoas, onde apenas os 
sócios adimplentes poderiam alugar as churrasqueiras. Por fim, disse que esse 
projeto estava orçado em aproximadamente 70 mil reais. Continuou mostrando o 



 

 
 

segundo projeto. O segundo projeto referia-se a mesma área, mas disposta em outro 
formato, com algumas modificações que foram expostas no projetor e que tinha como 
uma das carecteristicas um teto retratil que seria utilizado no período chuvoso. Esse 
segundo projeto custaria aproximadamente 80 mil reais. Por fim, explicou que 
provavelmente teriam ajuda com o material da madeira que seria utilizada, mais 
resistente à água, e que isso tiraria do custo aproximadamente 25 mil reais, dos dois 
modelos de projeto. E que o presidente do CODIR já tinha concordado em direcionar 
toda a verba do resgate dos sócios para essas obras de melhoria, logo, se apenas 200 
sócios forem recuperados, o Clube conseguiria custear a obra planejada. 

 Tomou posse da palavra o Benemérito Ricardo Ribeiro explanando que a comissão 
deveria lembrar que o Clube tem uma grande referência na natação, e sugeriu que 
nesse projeto fosse colocada a natação. O membro da comissão, Bessa, perguntou de 
que forma, o conselheiro respondeu que a natação poderia ser englobada no projeto. 
O Conselheiro explicou que na arquitetura pensada poderiam integrar as melhorias 
na piscina também, pensando na natação. O membro da comissão agradeceu a 
contribuição e que num momento oportuno conversariam com a diretoria de natação. 

 O presidente da mesa, Angelo Carrascosa, disse que o planejamento havia ficado 
muito bonito, que certamente isso ainda passaria por uma avaliação mais detalhada 
do CODIR para execução das obras, sugerindo que já fosse dado de imediato um foco 
maior no plano de recuperação para posteriormente pensarem nas obras. O 
presidente do CODIR também contribuiu afirmando que teve conhecimento do 
projeto, pela comissão, e que como foi dito, isso certamente precisaria passar por 
uma avaliação melhor com as diretorias envolvidas, mas o dinheiro arrecadado com a 
recuperação seria voltado para as melhorias da sede.  Após essas explanações, foi 
aberto para a plenária. 

 O Conselheiro Domingos Sávio parabenizou a comissão e sugeriu que não houvesse 
uma conversa apenas com o diretor de natação, mas com os professores de natação, 
pois são os professores que estão no dia-a-dia. Disse ainda que, para pagar o remo 
tem que comparecer ao Clube para pagar, logo, se pretendem recuperar os sócios, 
deveriam pensar numa alternativa para facilitar o pagamento do sócio. O presidente 
do CODIR contribuiu afirmando que entende o problema e sabe que um dos maiores 
motivos para haver tantos sócios inadimplentes é justamente esse fator, mas que o 
Clube já tem pensado em alternativas e já tem conversado com uma empresa 
responsável, portanto, a ação certamente seria lançada já com essa viabilidade.  

 Tomou posse da palavra o conselheiro André Cavalcante. Ele expôs que desde 2016 
tem uma preocupação com obras aleatórias dentro da sede, e acha que é uma 
oportunidade de discutirem o plano diretor, e dentro do plano diretor discutirem as 
obras na linha arquitetônica da sede. Porque ao fazer obras pontuais, poderia ficar 
parecendo “retalhos”. 

 O Benemérito Carlos Gama tomou posse da palavra pedindo que constasse em ata o 
Conselheiro que falou sobre a “caixa preta” que foi aberta nessa gestão, com todo 
respeito ao presidente Fábio, que ele (Benemérito em fala) foi diretor financeiro por 
3 gestões (Manoel Ribeiro, André Cavalcante, Manoel Ribeiro) e queria que constasse 
em ata a que se referia essa “caixa preta” e que o conselheiro responsável pelo termo 



 

 
 

explicasse isso numa próxima reunião, pois enquanto diretor, sempre teve o cuidado 
de passar toda semana a planilha da diretoria comercial para a presidência. Fez ainda, 
o Benemérito, uma pergunta ao presidente Fábio Bentes. Perguntou se o crédito que 
o Remo tinha junto aos lojistas havia sido passado nesta gestão ou na gestão anterior 
à Justiça do Trabalho, sendo respondido pelo presidente do CODIR que foi na gestão 
anterior.  

 Tomou posse da palavra o Conselheiro Ewvaldo Branco. Ele disse que faz parte da 
comissão e que haviam muitos benefícios aos sócios além dos que foram expostos. 
Disse que na pauta constava que poderiam chegar a uma votação, e perguntou a mesa 
do CONDEL se não poderiam fazer a votação. 

 Tomou posse da palavra a diretora de patrimônio, Aline Porto. Ela explicou que acha 
muito louvável, porém que a sede é tombada e que depois conversaria mais 
detalhadamente com os membros da comissão para que eles alinhassem o projeto a 
arquitetura da sede. Disse que se houvesse uma votação naquele momento, o 
CONDEL estaria sendo CODIR, que precisavam sentar e pensar melhor, e que 
qualquer projeto assim, por exemplo, precisaria passar pela Secretaria de Cultura, e 
que qualquer execução mal planejada poderia ocasionar em multas ao Clube, que é 
um Clube visado e que poderia sofrer denúncias, inclusive de pessoas que são 
remistas. Por tanto, pediu para que sentassem para conversar melhor sobre todos os 
pontos expostos.  

 O conselheiro Ewvaldo Branco tomou posse da fala novamente explicando que, ao 
falar da votação, referia-se ao plano de recuperação de sócios inadimplentes, e que 
isso estava na pauta e era isso que deveriam votar. O presidente da mesa explicou que 
entenderam a proposta, mas que ainda faltavam alguns detalhes, dos quais alguns 
haviam sido pontuados, como a cobrança, e que o CODIR iria organizar isso para 
sistematizar melhor e posteriormente levar a mesa do CONDEL, para que a mesa 
então convocasse, em 5 dias, uma reunião extraordinária a fim de tratar do assunto. 

 
- Ao final da reunião alguns conselheiros pediram para falar do futebol, apesar de não ser 
ponto de pauta, o presidente do CODIR se dispôs a discutir acerca do assunto. Ele 
explicou que o treinador havia sido desligado, que o Clube deveria fazer recisões de 
alguns atletas, que estavam em diálogo com alguns treinadores e que por enquanto 
estava o Neto de forma interina.  Falou sobre a transmissão dos jogos e que haviam 
pedido que o jogo de volta fosse no dia 14/09, sábado, às 15 horas no Baenão, e não no 
dia 10/09. O Benemérito Moacyr perguntou como estava a situação das pessoas que 
haviam comprado cadeiras e camarotes no período da gestão do ex presidente Pirão. O 
presidente do CODIR respondeu que isso é um problemão, um problemão que não tinha 
solução ainda. Disse que algumas pessoas já tinham usufruído do direito e que outras 
não, que era um problema do Clube independente do período em que foi feito, mas que 
hoje ainda não tinha uma solução, porém há uma intenção de contemplar essas pessoas. 
Existe uma ideia de um conselheiro que será estudada.  
  

         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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