
 

 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DO REMO, 
REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2019. 

 
1 - Data, Hora e Local da Realização: 
 Ao primeiro dia do mês de julho 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- Aprovação da ata da reunião anterior; 
2- Informes do CODIR sobre a reforma do Baenão; 
3- Análise e eventual deliberação sobre o relatório do CONFIS referente a prestação de 
contas do 1 quadrimestre da atual gestão; 
4- Informes das comissões temáticas; 
5- Exposição de plano de trabalho da ouvidoria. 
 

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 
pontuando que a reunião estava sendo realizada em um local novo, no restaurante Toca 33, 
cedido gentilmente pelo Conselheiro Diego Bessa a quem agradeceu. Explicou que estavam 
fazendo uma experiência. Caso a maioria gostasse, fariam outras reuniões lá, pelo conforto e 
climatização. Prosseguiu 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. Em seguida, leu alguns pedidos de 
desligamento, tais como, do Conselheiro Dirson Neto, em razão de estar à frente da Diretoria 
de Futebol e o Conselheiro João Marcelo Santos. O Conselheiro Carlos Magno pediu licença 



 

 
 

por 3 meses e o Ouvidor Guilherme Gianino solicitou que houvesse a nomeação do 
Conselheiro Ofir Nobre para compor a Ouvidoria do Clube.  
          Seguindo com os pontos de pauta, um conselheiro havia pedido à mesa para fazer uma 
exposição de 1 minuto. O Presidente da mesa concedeu a fala ao Conselheiro e disse que em 
seguida fariam os informes das comissões. O Conselheiro Alessandro Silva tomou posse da 
palavra e expôs que gostaria de formalizar um pedido de desculpa em razao de mensagem 
enviada na noite anterior, dia 30 de junho, no grupo do aplicativo whatsapp, apesar de ser 
um local extra, não formal. Disse que gostaria de fazê-lo perante à mesa, Beneméritos e 
Grandes Beneméritos, Conselheiros natos, ex presidentes e em especial às mulheres na 
pessoa da Benemérita Jô e das Conselheiras Simone e Heloísa. Finalizou pedindo perdão e 
afirmando que não mais aconteceria. 
          A reunião seguiu com os informes das comissões temáticas do CONDEL. Tomou posse 
da palavra o Conselheiro Rafael Dahás, membro da Comissão Comercial. Ele explanou que na 
semana anterior havia sido solicitado pelo Presidente do Clube a intermediação da Comissão 
no contrato com a Kappa. Disse que algumas divergências surgiram entre eles no decorrer 
do processo, mas afirmou que chegaram a um consenso, até porque prevaleceu o que foi 
fechado com o Clube e que o contrato já estava nas mãos do Presidente. Prosseguiu o 
Conselheiro Dahás falando também sobre a Comissão formada para analisar a situação das 
franquias das lojas. Ele expôs que alguns lojistas os procuraram, que foi feita uma reunião 
com o Presidente do Clube. Que estavam propondo um novo plano de negócio para as lojas e 
naquele mesmo dia (01 de julho) pela tarde tinham entregado toda a documentação 
solicitada para a presidência. Por fim, disse que no decorrer das avaliações informariam 
mais novidades. 
          O Presidente da mesa tomou posse da palavra explanando que algumas coisas acabam 
não sendo do conhecimento de todos, entre uma reunião e outra, mas que a Comissão 
Comercial tem trabalhado bastante. Que sobre a questão do contrato da Kappa houveram 
algumas reuniões entre a presidencia do CONDEL e do CODIR, além de varias reunioes da 
presidencia do CONDEL com a mesma. Registrou que a comissao comercial ajudou a 
destravar o contrato da empresa CAJ, para a reforma do Baenão. Disse que sobre a 
reabertura do Baenão quem explanaria melhor seria o Presidente Fábio, mas que já estava 
quase tudo encaminhado e em breve estariam voltando para casa. Antes de finalizar, o 
Conselheiro Rafael Dahás perguntou ao Presidente da Mesa se caso necessário, poderiam 
realizar uma reunião extraordinária no mês de julho mediante proposta para uso da área do 
Carrossel, o que foi respondido positivamente. Em seguida tomou posse da palavra o 
Conselheiro Ofir Nobre para dar informes sobre a Comissão de resgate dos sócios. Ele disse 
que houveram algumas reuniões em que fizeram proposituras a fim de que elaborassem 
uma proposta para ser apresentada ao Presidente Fábio Bentes, de resgate dos sócios 
inadimplentes e que estão afastados do Clube, que ainda não teriam sido enquadrados na 
previsão estatutária de exclusão. Disse que a proposta foi apresentada para o Presidente na 
última semana para análise, que estavam aguardando o retorno do Presidente para que 
então a proposta fosse levada ao CONDEL a fim de ser discutida e deliberada. Acredita que 
numa próxima reunião ordinária o assunto já poderá ser incluído na pauta e tão logo os 
planos de ação poderão ser executados. Ainda sobre o assunto, fez uso da palavra o 
Conselheiro e membro da Comissão Diego Bessa, o qual expôs que haviam alguns planos 



 

 
 

ainda a serem fechados. Um deles é o interesse do Ulysses Pereira (professor de boxe) em 
usar o terceiro andar da área do ginásio, que precisa de algumas melhorias. Alguns 
Conselheiros já estão se articulando para executar as melhorias no local e o negócio estaria 
sendo tratado junto ao CODIR. Além desse plano, existe um plano de modificar o uso do 
estacionamento da sede social, que é aberto gratuitamente a entrada de qualquer veículo, 
sendo utilizado muitas vezes por não sócios de forma indevida. Alguns membros tiraram 
dúvidas acerca do assunto, sendo todas sanadas pelo Conselheiro Diego Bessa. O Conselheiro 
Domingos Renato, de posse da palavra, sugeriu à mesa do CONDEL que fosse formada uma 
Comissão permanente de comunicação, pois sempre observa que muitas vezes o nome do 
Clube do Remo, da instituição, é tratado com desrespeito por parte da imprensa e de pessoas 
que usam da imprensa, e que não vê o Conselho do Clube exigindo reparos e exigindo que se 
faça respeitar o Clube. O intuito da Comissão seria averiguar esse tipo de situação, 
comunicar a Ascom e, tendo autorização, postar notas oficiais havendo necessidade. O 
Presidente da mesa respondeu que iriam avaliar, pois não podiam esquecer que é papel do 
CODIR fazer a comunicação do Clube, mas que iria conversar com o Presidente Fábio e 
alguns Conselheiros para estudar a possibilidade de formar essa Comissão. 
          A reunião seguiu com o ponto de pauta referente a exposição do plano de trabalho da 
ouvidoria. O Ouvidor do Clube, Guilherme Gianino, tomou posse da palavra primeiramente 
agradecendo à mesa do CONDEL por aceitar o plano de trabalho que foi feito para a 
ouvidoria. Disse que a Ouvidoria é um canal para aproximar o sócio do clube, onde ele 
poderá fazer suas manifestações, e a partir disso vem os ajustes e a qualidade melhor de 
trabalho. Disse que as manifestações poderão ser feitas na secretaria por meio de formulário 
físico que deverão ser protocolados e encaminhados à Ouvidoria, e que há também o 
formulário online disponível pelo site oficial do Clube do Remo. Por fim, agradeceu de forma 
especial ao GB Dr. Ubirajara Salgado e aos Beneméritos Moacyr e Jô, por ter aprendido muito 
com eles e que são muito importantes na sua caminhada dentro do Clube, e também ao 
Conselheiro Ofir Nobre por aceitar fazer parte da Ouvidoria. O Presidente da mesa 
agradeceu por eles terem aceitado cumprir essa difícil missão que é conduzir a Ouvidoria e 
passou para o próximo item de pauta. 
          O Presidente da mesa chamou o Presidente do CODIR, Fábio Bentes, para fazer sua 
exposição. O Presidente Fábio cumprimentou a todos e começou sua explanação afirmando 
que o Clube conseguiu com a ajuda de vários Conselheiros e colaboradores, concluir o 
“grosso” da obra. Disse que todos os laudos foram feitos e enviados para a CBF e que se fosse 
um jogo do campeonato paraense, por exemplo, o estádio já poderia ser utilizado para jogo, 
porém, para um campeonato nacional existe uma regulamentação da CBF, o qual precisa ver 
“in loco” o que foi feito. Só após essa verificação é que o jogo poderá ser marcado. Logo, por 
conta disso não teria como ser realizado o jogo contra o Juventude no Baenão. Por fim, disse 
que esses eram os informes, que já iriam começar a vender os camarotes e as cadeiras que já 
haviam sido liberadas pelos Bombeiros. Após sua exposição, se dispôs a sanar dúvidas.  
          O Conselheiro Domingos Renato tomou posse da palavra explicando que sua maor 
preocupação é que muitas pessoas que moram no interior do Estado já haviam programado 
suas folgas de trabalho de acordo com a data do jogo que estava combinada, por isso, 
perguntou quando seria divulgada a nova data para que as pessoas nessa situação pudessem 



 

 
 

se reprogramar. O presidente Fábio respondeu dizendo que ainda não tinha como divulgar 
nenhuma data porque dependia apenas da CBF e ele estava aguardando por essa liberação.  
          O Benemérito Moacyr Gomes fez uso da palavra e perguntou ao presidente Fábio como 
ficou a divergência do representante da CBF e os Bombeiros com relação à escadinha. O 
Presidente Fábio respondeu que o Bombeiro não abriu mão por ser critério de segurança, 
que foi revestido com uma espuma e que o representante da CBF iria verificar “in loco” a 
solução dada e disse que gostaria de conversar com o Comandante do Bombeiro para que 
entrassem em consenso. O Benemérito seguiu perguntando que providência o Clube teria 
tomado em relação ao episódio do treinamento em que alguns torcedores foram atingidos 
com spray de pimenta. O Presidente Fábio respondeu que foi uma situação lamentável, que 
conversou com o Comandante, o qual lhe pediu desculpas, e disse que não sabia se tinha 
muito o que ser feito, disse que pediram desculpas aos envolvidos e pediram que a PM 
tomasse providências pelos que se excederam na ocasião. O Benemérito perguntou se essas 
exigências que foram feitas ao Clube do Remo seriam aplicadas nos outros estádios. O 
Presidente Fábio respondeu que fez esse mesmo questionamento à CBF e eles responderam 
que para a série B já estava valendo e para a série C passaria a valer a partir desse ano, que 
no final do ano quando fossem renovar, os outros estádios passariam pelas mesmas 
exigências.  
          O GB Sérgio Dias perguntou como estava a relação das pessoas que haviam comprado 
camarote na gestão do ex presidente Zeca Pirão. O Presidente Fábio respondeu que nesse 
momento não havia nenhuma solução para isso, pois estavam em parceria com a LOC e 40% 
era da empresa e 60% do Clube, se cederem, terão que pagar a LOC. Mas disse também que 
tinham um projeto para dar uma solução definitiva naquela área, futuramente, e a idéia é 
que essa solução contemplasse as pessoas que pagaram por esses camarotes.  
          O Conselheiro Deuzinei fez uso da palavra e disse que, já que os Conselheiros teriam 
prioridade na questão dos camarotes, se teriam como reservar mediante pagamento 
antecipado, independente de quando seria o jogo ou não. O Presidente Fábio disse que sim e 
que já iria comercializar naquele mesmo dia, mas com a data indefinida do jogo ficaria 
complicado vender, porque geraria uma expectativa de algo que não está programado. Por 
isso, iriam esperar mais uns dias para fazer a comercialização dos camarotes 
especificamente até porque essa venda nem chegaria a ser aberta para o grande público, 
provavelmente esgotaria só com a abertura interna para membros do CONDEL, diretoria e 
alguns parceiros do Clube.  
          O Conselheiro Abner Luiz tomou posse da palavra explanando que estava achando 
muito simplória a exposição do Presidente do CODIR acerca do assunto, que estava 
entendendo tudo, mas que tinham no mínimo um público de 500 mil torcedores do Clube do 
Remo na região metropolitana, se não tivessem uma comunicação eficiente, poderia 
comprometer a credibilidade do trabalho dele e de quem sua pela reabertura do Baenão. O 
Conselheiro explanou que o Presidente falou de forma muito simples sobre a reabertura 
depender apenas da CBF naquele momento, e que informando exaustivamente sobre essa 
situação, teriam menos chance de perder a credibilidade em cima do que foi feito. Disse 
ainda que não achava o mês de julho o mais adequado para a data da reabertura. O 
Presidente Fábio respondeu afirmando que a comunicação simples na maioria das vezes era 
mais viável do que rebuscar muito para dizer a mesma coisa. Que o Clube tem muitos 



 

 
 

torcedores e ele precisava utilizar uma linguagem comum a todos, para que fosse entendido, 
portanto, a reabertura realmente não era algo que dependia do Clube, e sim da CBF, 
objetivamente falando.  
          Tomou posse da palavra o Conselheiro Rafael Dahás expondo que se orgulhava em ter 
participado desde o ano anterior de todo o levantamento das obras, e que ainda esse ano 
pôde colaborar, com a ajuda de vários colegas. Disse que todos foram importantes, de 
maneira especial aos membros do projeto “O Retorno do Rei”, e disse que tiveram o apoio de 
uma empresa de forma insaciável, que cumpriu o que havia sido acordado, asfaltou a entrada 
da área do Carrossel, entre outras colaborações feitas, e pediu que, se possível, fosse dado 
um camarote à empresa ETEC no primeiro jogo. Disse que ainda não tinha feito esse pedido 
ao Presidente, mas que queria registrar o pedido. O Presidente Fábio respondeu afirmando 
que já estava combinado com o Paulo da ETEC, inclusive irão batizar a alameda em 
homenagem a eles porque eles merecem.  
          Seguindo com o ponto de pauta, fez uso da palavra a Conselheira Simone Tupinamba, a 
qual perguntou se dos 14 mil lugares do Baenão, dos quais ela tinha conhecimento, eram 
referentes a quantidade total ou só o que estava disponível até então. O Presidente Fábio 
respondeu que a média de público era de 15 mil e pouco, já contando com tudo, mas que isso 
poderia aumentar dependendo do laudo dos Bombeiros.  
          Fez uso da palavra o Conselheiro Ofir Nobre perguntando sobre a operação de bar do 
Baenão, se já tinham entrado em consenso sobre quem iria operar e se a Cerpa iria 
comercializar os produtos lá. O Presidente Fábio respondeu que o Clube estava enfrentando 
dificuldade nessa questão, que haviam 2 pessoas pleiteando o mesmo contrato, que era uma 
situação delicada, porém o jurídico aconselhou que o Clube decidisse. E que seriam 
comercializados os produtos da Cerpa sim, que isso estava em contrato de exclusividade. 
          Tomou posse da palavra o Benemérito Carlos Gama explanando que havia o bar pela 
Almirante Barroso e o bar onde era o Boteco, e perguntando se o Clube iria explorar os dois 
bares. O Presidente Fábio respondeu que na verdade em cada setor existe um bar, e que 
todos seriam explorados pelo Clube. 
          Fez uso da palavra o Conselheiro Diego Bessa perguntando se o valor que o Clube 
arrecadou da estratégia de venda dos ingressos para injetar na obra do Baenão foi suficiente 
ou se estava mais recurso para pagar alguma coisa das obras do Baenão. O Presidente Fábio 
respondeu afirmando que o dinheiro arrecadado já foi empregado todo na obra, que 
faltavam apenas algumas coisas pontuais para as quais estavam levantando recurso, que 
acreditava que, com os ingressos que ainda restava vender poderiam sanar todos os gastos 
provavelmente.  
          Tomou posse da fala o Conselheiro André Leite sugerindo que as cervejas Cerpa fossem 
melhor distribuídas nos bares do Estádio, a fim de que tenha sempre mais de uma opção 
para quem for consumir. Explanou também sobre a importância da iluminação e perguntou 
se no jogo que haverá em agosto, da Copa Verde, não seria viável criar uma campanha em 
cima para capitalizar recurso e eventualmente já ter o Baenão com a iluminação muito em 
breve. O Presidente Fábio respondeu que a sugestão era muito boa e que iria avaliar melhor. 
Sobre a variedade de bebidas o Presidente explicou que a cerveja Draft é o produto escolhido 
para estar nas campanhas pelo patricinador, mas que na hora da venda haverão outros 
produtos cerpa, não somente essa cerveja. 



 

 
 

          Não havendo mais nenhuma exposição de parte da plenária, o Presidente do CONDEL, 
Angelo Carrascosa, agradeceu às explicações dadas pelo Presidente Fábio e disse que, nas 
entrevistas que deu, falou que o retorno do Baenão é uma construção coletiva, onde muitos 
se esforçaram para que se tornasse possível. Por fim, parabenizou o Presidente Fábio por ter 
dado continuidade ao trabalho e por ter feito tudo em tempo recorde de 6 meses de gestão, e 
que muito em breve estaria anunciando a nova data de reabertura. 
          A reunião seguiu com o último ponto de pauta, sobre análise e eventual deliberação 
sobre o relatório do CONFIS referente a prestação de contas do 1º quadrimestre da atual 
gestão. Disse que na reunião anterior o CONFIS tinha dado o parecer aprovando com 
algumas ressalvas, na oportunidade os membros do CONDEL não puderam apreciar as 
contas porque sentiram falta de um resumo da prestação de contas com os números, do 
mesmo modo que era feito pela diretoria de futebol da gestão anterior. Dessa forma, iriam 
apresentar um resumo para melhor entendimento e iriam expor uma modificação no 
parecer, pois muitas ressalvas haviam sido cumpridas e documentos pendentes foram 
apresentados, apresentando uma melhora. 
          O Presidente Fábio tomou posse da palavra apenas para explicar que a Dra Margareth, 
contadora do Clube, faria a exposição e que ele ficaria ao lado dela para contribuir, sendo 
necessário. A Dra. Margareth fez uso da palavra cumprimentando a todos e reforçando a 
idéia de que a contabilidade do Clube passou por um processo de construção e já havia 
sofrido uma grande evolução e que estaria sempre a evoluir. Ela fez uma exposição visual 
por meio de slide no projetor. Disse que esse 1º quadrimestre era referente a 5 meses de 
gestão, de novembro de 2018 até março de 2019, em virtude da transição da presidência. 
Expôs que ali construiriam juntos a forma como o Conselho gostaria que fosse apresentado 
os relatórios quadrimestrais, para melhorar o trabalho, como vem melhorando ao logo dos 
anos. Seguiu, afirmando que ali estava ilustrado um balanço patrimonial, que o balanço era 
composto do ativo e  passivo, despesa e receita, e que não havia como apresentar tão 
detalhadamente esse balanço porque seria exaustivo, mas que estava ilustrando as partes 
compostas nesse balanço. Explicou que na exposição estava a receita do período, com a 
apresentação do plano de conta já atendendo as normas da APEFUT, e as rúbricas. Disse que 
as contas eram totalmente analíticas, mas que se precisasse abrir as contas, isso era possível 
pois na contabilidade tem todas as contas de forma individual. Mostrou a receita de aluguel, 
bilheteria, royalties, escolhinha, atividade social, Time Mania, Nação Azul, patrocínios e 
doações. Disse que o Clube teve, nesse quadrimestre, um total de receita de R$4.450.671,47, 
e apresentou as despesas, no mesmo segmento. Disse que houve um total de despesas 
operacionais de R$4.783.375,27. Mostrou um resumo que chamou de “Resultado financeiro 
do período”, o qual mostrou esses dois números supracitados e expõs que esse resultado é 
negativo, com um saldo negativo de R$332.703,80. Explicou que isso foi pago com 
empréstimos contraídos. Expôs que a disponibilidade financeira, até 31 de março, ficou em 
R$134.000,00, sendo que R$119.000,00 em caixa e R$15.000,00 em banco. A contadora 
expôs que iniciaram a prática da dotação orçamentária na atual gestão, e que como já 
reiterou diversas vezes, é sempre bom lembrar que estão em constante evolução. A dotação 
orçamentária consiste no orçamento inicial apresentado pelo presidente quando inicia a 
gestão, e que vai sendo executado. Disse que o que foi orçado de receita em 2019 foi 
R$18.974.280,00 dividido entre o que chamam de “contas filhas”. Expôs ainda, a Dra. 



 

 
 

Margareth, que fez algumas notas explicativas, para entenderem algumas questões de forma 
mais objetiva cada ponto. Sobre as exigências feitas pelo CONFIS com prazo de 30 dias para 
serem cumpridas, ela pontuou: o pedido do documento referente ao contrato do imóvel da 
Tv. Mercês; contrato da assessoria jurídica e contábil; contrato de direito de imagem, aluguel 
e auxílio moradia dos atletas; saldo devedor na vara centralizadora; contrato da CAJ 
Engenharia; situação fiscal do PROFUT. O CONFIS também fez uma recomendação, de que a 
prestação fosse feita mensalmente para que o trabalho de ambas as partes fosse mais ágil. O 
CONFIS também recomendou que a prestação de contas do fundo fixo fosse apresentada de 
forma organizada, padronizada em relatórios específicos contendo o valor de adiantamento, 
para isso o CODIR reuniu todos os diretores e criou um cronograma onde mensalmente 
haverão reuniões e plantão contábil. O CODIR exigiu que a contabilidade ficasse um dia 
disponível para que os diretores que sentissem dificuldade em montar sua prestação 
pudessem receber orientação da contabilidade. Por fim, agradeceu a atenção de todos. 
          Após as explanações da Dra. Margareth, o CODIR ficou a disposição para sanar maiores 
dúvidas, e foram abertas as inscrições. O primeiro inscrito foi o Benemérito Moacyr Gomes. 
Ele perguntou se a receita de royalties que havia sido exposta na apresentação referia-se aos 
royalties das lojas, sendo respondido que sim, e questionou o número baixo considerando o 
período natalino. O presidente do CODIR tomou posse da palavra explicando que estava uma 
situação bem complicada, que em março já tinham conseguido se recuperar, mas que 
quando assumiu a atual gestão as lojas já estavam bastante inadimplentes com o clube, que 
não pagaram no final do ano anterior, e que foi formada até uma comissão do condel para 
analisar a situação das lojas.  
          Tomou posse da palavra o conselheiro Romano Santana. Ele afirmou que, pela 
exposição feita, nos primeiros 4 meses houve um déficit de quase 300 mil, mas que a receita 
com bilheteria praticamente não existiu, logo, o déficit se deve praticamente a essa ausência 
de bilheteria. Ele disse que ficou confuso sobre as despesas com o pessoal e com o futebol 
profissional, pois percebeu que as despesas com o futebol profissional era menor, por isso, 
perguntou se a folha de pagamento dos atletas estava incluso na despesa do pessoal. A Dra. 
Margareth explicou que a despesa com pessoal é composta de: direito de imagem, ordenados 
e salários, INSS, FGTS, décimo terceiro, férias, vale transporte, indenizações trabalhistas 
extrajudiciais, salário de exercícios anteriores e férias de exercícios anteriores. A despesa 
com futebol profissional é composta de: aluguel do campo para competições, aluguel de 
radiotransmissores, despesa com arbitragem, cota de participação de jogos ao clube, lanches, 
entre outras questões.  
          O conselheiro Renan Bezerra tomou posse da palavra e explanou que, em solicitações, 
quando se falava em empréstimos e PROFUT, disse que queria apenas entender como estava 
a situação desses dois pontos. A Dra. Margareth respondeu que o Clube estava devendo o 
empréstimo, reiterando que todas as suas afirmações eram referentes até 31 de março, que 
o clube havia feito um empréstimo de 422 mil, pagou 200 mil e faltava 256 mil reais, dos 422 
mil. Explicou que os empréstimos são diversos e que havia do exercício anterior e do atual. 
Sobre o PROFUT ela explicou que havia uma dificuldade em razão da prestação ser muito 
alta, e que o recurso ainda não tinha conseguito quitar nada do PROFUT. O presidente do 
CONDEL, Angelo Carrascosa, fez uma contribuição afirmando que havia tido algumas 
conversas com o Presidente Fábio sobre o assunto, que estavam buscando outra fonte de 



 

 
 

recurso para o clube, a área do carrossel que ainda não estava alugada, que estavam 
contando com a ajuda de um conselheiro muito empenhado nas relações comerciais para 
que trouxesse, o quanto antes, uma nova empresa para alugar, e que estavam otimistas que 
seria uma negociação muito benéfica para o clube e o CODIR já havia se comprometido em 
destinar boa parte desse recurso para o pagamento do PROFUT.  
          Tomou posse da palavra, na ordem de inscritos, o conselheiro Fábio Pinheiro. Ele 
cumprimentou a todos e sugeriu, em relação ao PROFUT, que se usasse uma parcela do valor 
do contrato com a Kappa, para amortizar o débito junto ao PROFUT. Depois, dirigiu-se à 
contadora e pediu que houvesse uma próxima reunião para que ela abrisse as contas todas 
para que eles analisassem detalhadamente e não restassem dúvidas. 
          Fez uso da palavra o conselheiro Alessandro, o qual reforçou a importância do 
pagamento do PROFUT pedindo que o CODIR desse prioridade a essa conta, pois achava 
perigoso ficar aguardando uma possível negociação com a área do carrossel. Em resposta e 
aproveitando o assunto que se repetiu, o presidente do CODIR disse que a ideia era boa, mas 
que estavam contando com o dinheiro para pagar a folha, visto que o Clube já havia 
enfrentado muitos problemas por atraso.  
          Em seguida, o conselheiro Ofir Nobre, de posse da palavra, solicitou que o portal da 
transparência fosse alimentado, pois sente falta de muitos dados e informações os quais não 
são, até o presente momento, disponibilizados lá. O presidente Fábio respondeu que nos 
primeiros meses estavam conseguindo alimentar o portal, mas que o responsável por isso, 
Rafael Larêdo, havia sido transferido para Marabá, mas que o CODIR já estava solucionando 
para que fosse dado continuidade ao trabalho. E reiterou que é importante e é um 
compromisso da gestão do Clube. 
          Tomou posse da palavra o conselheiro Rosemiro, o qual falou sobre o item de despesa 
“alugueis”, o que havia sido colocado como previsão e realizado, que em um quadrimestre o 
realizado ficou em 14%, portanto, perguntou a razão de, em um terço do período, ter sido 
realizado apenas 14%. A Dra. Margareth respondeu que, como o presidente já havia 
pontuado, o clube não estava recebendo, estavam devendo, e que já estavam em ações 
extrajudiciais, entre outras questões. Fez ainda alguns questionamentos sobre outros itens 
como despesas tributárias, nação azul e empréstimos, bem como reforçou o pedido do 
conselheiro Ofir sobre alimentar o portal da transparência. Em resposta, a Dra. Margareth 
disse que o portal da transparência era mais um passo que queriam dar, mas que precisavam 
ter cautela, pois, o portal era transparente para a sociedade como um tempo. Disse que 
precisavam entender que a comunicação digital é célere, e que havia o orgão fiscalizador que 
é o APEFUT, e que o CONFIS exigiu que em 30 dias a contabilidade tivesse o plano contábil 
unificado, portanto, sugeriu que o balanço patrimonial do clube do remo fosse para o portal 
da transparência quando já tivesse unificado o plano de contas. Disse que se preocupava com 
o Ministério Público e com o APEFUT, e que por isso sugeriu que só seja postado no portal a 
partir de setembro, para que já esteja tudo correto e não prejudique o clube. O presidente da 
mesa fez uma contribuição acerca do assunto afirmando que o portal da transparência é uma 
ferramente importante, mas que no portal deve constar apenas um resumo dos gastos, não o 
balancete detalhado, e que a partir de setembro podem postar mais detalhado já com toda a 
questão regularizada. Sobre os outros pontos questionados pelo conselheiro Rosemiro, o 
presidente do CODIR respondeu que, sobre o nação azul, não é dividido igualmente entre os 



 

 
 

quadrimestres porque tem despesa maior quando o time joga, visto que é pago 5 reais por 
cada sócio torcedor que entra no borderô.  
          Fez uso da palavra o conselheiro Rafael Dahás o qual dirigiu-se ao presidente do CODIR 
falando que o Meu Bilhete é um parceiro do Clube, e perguntou se foi antecipado algum valor 
no início do ano, e se já foi pago esse empréstimo, que é o que pode estar ocasionando o 
valor elevado da despesa operacional. O presidente do CODIR respondeu que estava no 
empréstimo mesmo que nada tinha a ver com o nação azul, que como já havia explicado, 
início de ano sempre existem gastos maiores quando tem jogo.  
          Encerrado o ponto de pauta, o presidente da mesa, Angelo, diante do parecer do 
Conselho Fiscal, perguntou se alguém do Conselho era contra a recomendação feita pelo 
CONFIS de aprovação das contas do 1º quadrimestre do CODIR, não havendo nenhuma 
contrariedade, as contas foram aprovadas. 
          Por fim, o presidente da mesa registrou a presença do ex conselheiro Adilson Jesus, o 
qual foi excluído por falta no período em que esteve doente e por isso redigiu um documento 
para aprecisação da sua situação diante do CONDEL, o qual seria melhor analisado e 
deliberado posteriormente. 
          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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