
 

 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DO REMO, 
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2019. 

 
1 - Data, Hora e Local da Realização: 
 Ao trigésimo dia do mês de setembro 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 conselho fiscal sobre as prestações de contas da gestão atual e das gestões 
anteriores; 
Informes gerais do CODIR e explicações sobre a operação e contrato de exploração do bar 
no Baenão; 
3. Discussão e deliberação sobre o envio dos ajustes no estatuto aprovado ano passado 
para a Assembleia Geral; 
4. Plano de recuperação de sócios, discussão e eventual deliberação sobre anistia, como 
parte do plano; 
5. Discussão e deliberação sobre a marcação de reuniões extraordinárias do 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 
afirmando que leria os expedientes da mesa. Houve uma intervenção da plenária, partindo 
do Conselheiro Tonildo Pinheiro, o qual sugeriu uma inversão de pauta, para que a votação e 
deliberação sobre a necessidade de reuniões extraordinárias fosse o primeiro ponto e não o 
último. O Presidente da mesa, Angelo, explicou que para marcar reunião extraordinária é 
necessário que haja pauta. O Conselheiro disse que já tinham pautas, mas o Presidente 



 

 
 

explicou que o ideal era discutir os pontos de pauta da reunião vigente e não havendo o 
esgotamento de um ou mais pontos, marcariam reuniões extraordinárias. O Conselheiro 
continuou questionando que haviam pontos suficientes para a deliberação de uma reunião 
extraordinária, e que havia enviado um requerimento, assinado por outros conselheiros, 
junto a mesa do Condel cobrando alguns assuntos que deveriam ter sido pautados, no seu 
ponto de vista. O Presidente da mesa respondeu que tentou contemplar todos os pedidos na 
medida do possível, só não o pedido de eleição para novos conselheiros, visto que há um 
impedimento estatutário para isso, e reiterou que todos os pedidos de pauta devem ser 
feitos com 10 dias de antecedência, pois com 5 dias a convocação deve ser encaminhada. O 
Conselheiro retrucou afirmando que haviam mais assuntos e pediu para olhar o 
requerimenrto, porém o documento não havia sido colocado na mesa, pela secretária, junto 
com os outros expedientes, o Presidente pediu que a secretária buscasse o documento na 
sala do Conselho, iria analisar e voltariam a debater acerca do assunto. 
          Deu continuidade colocando a ata da reunião anterior sob aprovação da plenária. O 
Presidente do Condel perguntou se havia alguma objeção sobre a ata e o Conselheiro Tonildo 
se manifestou, porém, antes de expôr sua objeção, o Presidente da mesa reiterou que facilita 
bastante quando os conselheiros respondem suas objeções no próprio e-mail que envia a 
ata, assim, ela pode ser levada a votação já com as alterações sugeridas. Ficou decidido, 
portanto, que a ata da reunião ordinária do dia 26 de agosto ficaria para ser aprovada na 
próxima reunião ordinária, e que em 5 dias os conselheiros enviarão ao e-mail do condel 
suas sugestões de alteração na redação da ata. O Conselheiro Ofir Nobre questionou que as 
atas dos dias 27 de mai e 01 de julho não haviam sido disponibilizadas para aprovação. O 
Presidente da mesa respondeu que provavelmente haviam sido enviadas por e-mail, pois são 
levadas à aprovação na reunião seguinte. Salientou que ia verificar isso e que o fato de não 
terem sido disponibilizadas ainda no site do Clube seria resolvido. 
           Sobre o requerimento que o Conselheiro Tonildo havia citado, o qual foi enviado a 
mesa com propostas de pautas a serem discutidas, o Presidente da mesa tinha o arquivo em 
formato digital e leu os pontos para a plenária. O primeiro ponto do documento era em 
relação ao art. 18 do regimento interno do Conselho Fiscal, que diz: “Caso não seja 
apresentada a prestação de contas do Presidente do CODIR em até 90 dias após o término do 
mandato, obriga-se o Conselho Fiscal emitir parecer destinado ao CONDEL com 
recomendação de reprovação de contas”. O presidente da mesa explicou que esses pontos 
seriam tratados com o CONFIS que iria explicar como estava a prestação de contas da atual 
gestão, das gestões anteriores e quais foram os encaminhamentos tomados. Segundo ponto: 
não validação do novo estatuto. O presidente disse que falariam sobre isso e que estava 
incluso na pauta. Terceiro ponto: análise de incompatibilidade de exercício simultâneo de 
conselheiro e diretor. O Presidente explicou que não incluiu na pauta porque esse assunto já 
foi ponto de pauta em reuniões anteriores, e que o estatuto ainda em vigor permite que uma 
pessoa exerça a função de conselheiro e diretor simultaneamente, mas que quando o novo 
estatuto for validado isso não terá mais amparo estatutário e deverão optar por um ou outro. 
Quarto ponto: interpelação ao conselheiro que afirmou existência de “caixa preta” no Clube 
do Remo. O presidente afirmou que vários conselheiros haviam dito que iriam apresentar 
documento pedindo a explicação para o conselheiro que usou dessa expressão inadequada,  
mas não chegou nenhum documento no condel. Ademais, este conselheiro citado disse que 



 

 
 

apresentaria suas razões por ter utilizado essa expressão, porém ele também não o teria 
feito e nem estava presente nesta reunião. O Conselheiro Alessandro e o Conselheiro Tonildo 
afirmaram que esse pedido havia sido feito na reunião anterior, à mesa, e que era um dos 
pontos omissos da ata, e perguntou se a mesa não poderia fazer então, naquele momento, a 
interpelação ao conselheiro, dando prazo para que ele apresentasse suas razões para 
afirmação sobre existência de caixa preta. O presidente da mesa respondeu que julgava ser 
mais simples se, na hora que os conselheiros respondessem no e-mail os pontos omissos da 
ata anterior, colocassem isso, a mesa assimilaria, concordaria e notificaria o conselheiro com 
base na provocação feita a mesa, pedindo que o conselheiro desse suas explicações. Quinto 
ponto: não exploração do boteco azulino mesmo com a solução litígio entre locatário e 
terceiro, lembrando que locatário alega ter ingressado com ação judicial para que o clube do 
remo cumpra com contrato. O presidente da mesa explicou que a situação do boteco azulino 
estava nos informes gerais do CODIR. Sexto ponto: eleição suplementar para membros 
eleitos do condel. O presidente já havia explicado sobre o assunto. Sétimo ponto: projeto de 
recuperação e valorização dos sócios. O presidente falou que estava na pauta do dia. Por fim, 
o presidente afirmou que tentou atender todos os pontos de pauta sugeridos, dentro do 
possível, e parabenizou a atitude do conselheiro de sistematizar os pedidos à mesa. 
           
- Explanação do Benemérito Gama sobre afirmação da existência de “caixa preta” feita 
por conselheiro em reunião anterior: 

 Ele tomou posse da palavra falando sobre seu tempo de clube e demonstrando total 
indignação sobre a afirmação e outras afirmações negativas que tem sido feitas 
diretamente a gestão anterior. Falou que as melhorias do clube vêm acontecendo 
desde outras gestões passadas, tanto em relação às contas, como em relação à 
administração. Ele pontuou algumas melhorias feitas na sede, estruturais, e seguiu 
pontuando também sobre melhorias feitas na sede nautica e sobre o ginásio. Disse 
que se não foi feito mais, era porque certamente não havia sido possível. Que a  
construção da contabilidade começou na gestão anterior, e que essas coisas deveriam 
ser lembradas e enaltecidas, não somente aquilo que era negativo. O Benemérito 
seguiu ainda falando que o Presidente Fábio havia pedido uma reunião com os 
Beneméritos e Grandes Beneméritos, que compareceram, e que nessa reunião o GB 
Antônio Carlos Teixeira se queixou que eles estavam sendo muito atacados, e houve 
uma promessa de que as “múmias” não seriam mais atacadas. No entanto, os 
Beneméritos e Grandes Beneméritos continuam sendo atacados como múmias e 
outras expressões pejorativas, inclusive por diretores do próprio clube, citando 
André e Kleber, e que esse não era o caminho. Finalizou pedindo que o Presidente 
Fabio tomasse alguma providência para que esse tipo de coisa não mais acontecesse, 
e que nunca desrespeitou ninguém dentro do clube, mesmo com tanto tempo de 
serviço interno. Pediu, por fim, que o conselheiro responsável pela afirmação da 
“caixa preta”, esclarecesse sua afirmação, e finalizou pedindo que os membros do 
clube se unissem pelo clube.  

 O presidente da mesa afirmou que tem conversado muito com o Presidente do CODIR 
sobre “união” e “construção coletiva”, enfatizando que as vitórias do clube devem ser 
alcançadas por meio dessa construção coletiva. Que os membros não podem mais se 



 

 
 

prejudicar, se desentender internamente, e que devem sim promover a união. Que em 
primeiro lugar deve ficar o clube, e pediu que todos pudessem rever suas atitudes 
pois, se há desunião, nem precisa de inimigo, o clube se auto destruirá. Por isso, 
reforçou a ideia de união entre os membros. Disse que quando a construção é coletiva 
você tem pessoas do lado na vitória ou na derrota. O ex conselheiro, diretor citado 
pelo Benemérito, André Rabelo, pediu para falar visto que seu nome havia sido citado. 
Porém, por não ser mais membro do conselho não pôde ter posse da palavra, mas foi 
representado pelo presidente do CODIR, Fábio Bentes. 

 O Presidente Fábio falou que não concorda com essa postura de dar declarações 
negativas nas redes sociais de gestões X ou Y. Disse ainda que concorda com as 
declarações do Benemérito Gama, afirmando que também o incomoda esse tipo de 
declaração que acaba ferindo a imagem do Clube. Disse que o discurso do ódio não 
pode ser multiplicado. Falou ainda que ao pegar o clube haviam sim algumas 
dificuldades, que haviam atrasos, mas que a administração deve ser impessoal e sabe 
que, se não foi pago, é porque não pôde ser pago, mas que jamais vai julgar a gestão X 
ou Y.  

 
- Informes do CONFIS sobre atual gestão e gestões anteriores 

 O Presidente do CONFIS tomou posse da palavra cumprimentando a todos na 
plenária. Ele explanou que analisaram os meses do Segundo Quadrimestre, o qual 
apresentariam a plenária. Disse que foram feitas algumas ponderações sobre os 
meses referentes a esse quadrimestre, que essas ponderações ja estão sendo 
analisadas pelo CODIR, para que, posteriormente fosse dado um parecer final. Disse 
que em 10 dias terão o parecer final, que vão enviar ao CODIR e que depois que 
estiver fechado irão apresentar ao CONDEL o parecer final. Disse que na próxima 
reunião ordinária vão dar o parecer final do segundo quadrimestre da atual gestão e 
o terceiro quadrimestre da gestão anterior. Após as explanações do Presidente do 
COFIS, o presidente do CONDEL resumiu o que foi dito e disse que 10 dias antes da 
próxima reunião esses pareceres estarão disponíveis para analise na sala do CONDEL, 
e reforçou a proibição de fotos desses documentos para não prejudicar a imagem do 
clube. 

 O Presidente do CONDEL fez um breve resumo das afirmações feitas pelo CONFIS e 
disse que na semana do dia 21 ao dia 25 os Conselheiros teriam acesso aos pareceres 
e aos documentos para análise, para que pudessem deliberar na próxima reunião 
ordinária. 

 O Grande Benemérito Sérgio dias pediu para que fosse revisada a questão do Adilson 
Jesus, ex membro do conselho que foi excluido por falta no período em que esteve 
doente, por ser um grande companheiro dos membros do Clube. Sobre o assunto, o 
Presidente da mesa disse que poderiam tratar desse assunto na reunião vigente, 
devido ao número recorrente de vezes que o assunto foi colocado em discussão. 

 O Conselheiro Tonildo tomou posse da palavra explanando sobre a questão das 
contas, que vem se estendendo desde o início da atual gestão. Pontuou os vários 
pedidos de prazos para a apresentação do parecer das contas os quais se encontram 
atrasados. Disse que estão no final de setembro de 2019 e o COFIS ainda não tem uma 



 

 
 

declaração definitiva sobre isso. Disse que se o próprio COFIS já se autodeclarou 
incompetente, então que fosse tomada alguma providência sobre isso. Solicitou que a 
mesa do CONDEL faça com que o COFIS se declare incompetente ou marque um prazo 
no cronograma para efetivamente solucionar o problema, pois é o nome do clube do 
remo que está sendo olhado lá fora como um clube que não tem ordem. Disse que o 
COFIS deve afirmar o que irá analisar, em quanto tempo irá analisar e dar uma data 
para apresentação. O presidente da mesa, Angelo, disse que realmente houve uma 
polêmica sobre a análise de gestões anteriores, mas que isso já havia sido deliberado. 
Explicou que o COFIS já solicitou contas anteriores para análise e que o CODIR está 
solicitando essa documentação anterior (antes da gestão do Manoel Ribeiro). 
Finalizou que entende que até a próxima reunião terão isso sacramentado.  

 O Conselheiro Bessa, membro do CONFIS, dirigiu-se ao conselheiro Tonildo falando 
que lamentava a afirmação do conselheiro sobre incompetência, depois da declaração 
do Benemérito Zumero pedindo união. Disse que eles têm dedicado bastante tempo 
em prol da análise dessas contas. Disse ainda que fica indignado quando vê 
declarações sobre os membros mais antigos os quais são chamados de “múmias”, pois 
se tem tantas coisas avançando hoje no clube, isso se deve ao trabalho que vem sendo 
feito há muito tempo. Disse que o CONFIS tem um cronograma, e que já foi solicitado 
ao CONDEL e ao CODIR as contas das gestões anteriores, mas o CONFIS não pode 
analisar o que não tem. Afirmou que dar um parecer sem uma análise criteriosa pode 
ocasionar alguma injustiça ou prejuízo a quem não deve. Finalizou dizendo que se não 
houver respeito entre os mais velhos e os mais novos, o Clube não sairá do lugar e 
que o CONFIS não é incompetente e irá apresentar o que precisa, porém sem 
documentação na mão, não podem analisar. 

 O Conselheiro Tonildo respondeu afirmando que quando se referiu a incompetência, 
não referia-se a incompetência relacionada a inteligência, mas relacionada a 
competência estatutária par analisar as contas anteriores. O Conselheiro Alessandro 
Silva declarou que entendeu o que foi dito pelo Conselheiro Tonildo e que não 
percebeu nenhuma afirmação pessoal. Também reiterou o que já havia sido dito 
sobre tempo, porque usar argumento de que não houve tempo, não houve 
comunicação, bem como usar argumento de que uma solicitação feita, presencial, 
numa reunião ordinária, é necessário reforçar por ofício, quando existe uma mesa 
composta para tal, era no mínimo desnecessário. Finalizou afirmando que a situação 
já se arrastava por mais de 10 meses. 

 O presidente Fábio explicou que estava na reunião em que tinham deliberado acerca 
do assunto, e que nessa reunião ficou decidido que o COFIS analisaria o 1º 
quadrimestre da gestão atual e depois analisariam outras gestões. Disse que, na 
verdade, esses documentos tem por obrigação ficarem de posse do CODIR e que 
quando o COFIS for mexer, devem solicitar ao CODIR. Disse que provavelmente o 
COFIS estava na análise do 2º quadrimestre da atual gestão e optaram por solicitar as 
contas das gestões anteriores agora para poderem analisar. O presidente Fábio 
explicou que, o que não deve ter ficado claro para todos é que ele não sabia se os 
documentos do ex Presidente André estavam de posse do CODIR ou se já tinham sido 
entregues no COFIS anterior, e que houve um debate sobre isso, em reunião anterior. 



 

 
 

 O presidente do COFIS explanou que quando chega documentação para o Conselho, 
eles são analisados. Explicou ainda que a intenção é não permitir o atraso da análise 
da atual gestão, e fazer a análise das gestões anteriores com calma, pois eles estão 
sendo cobrados por um trabalho que não foi feito nas gestões anteriores do COFIS, 
mas que jamais se negariam a fazer, entretanto requer tempo.  

 O presidente do CONDEL tomou posse da palavra e explicou que, sobre este ponto de 
pauta, o que havia de concreto era que na próxima reunião ordinária o COFIS 
apresentaria 3 pareceres, quais sejam: 2º quadrimestre da atual gestão, 3º 
quadrimestre da gestão anterior e 2º quadrimestre da gestão anterior. Deu o ponto 
de pauta como superado. 

 
- Informes gerais do CODIR e explicação sobre operação e contrato de exploração do 
bar do Baenão: 

 O Presidente Fábio explicou sobre o pagamento de mais 2 parcelas do PROFUT com o 
adiantamento da Kappa, como havia sido definido, e pretendiam virar o ano quitando 
essa dívida ou faltando muito pouco para quitar. Seguiu explanando sobre as etapas 
de iluminação do estádio. Disse que a 1ª etapa, referente a subestação, está orçada em 
44.252,63 reais. A 2ª etapa, referente aos quadros QGBT/QDT, está orçada em 
43.394,00 reais, mas provavelmente haverá o patrocínio de um remista, isso estava 
em conversação. A 3ª etapa, referente aos cabos, está orçada em 135.723,15 se o 
Clube fosse custear tudo, mas também estava acontecendo uma conversa para que 
isso fosse patrocinado. A 4ª etapa, referente aos refletores de led, está orçada em 
325.634,41 reais, sendo a etapa mais custosa, e foi orçada de acordo com todas as 
exigências da CBF. Seguiu explanando sobre a venda de bebidas. Mostrou as notas 
fiscais referente às vendas: entrada de produtos - total valor NF: 97.200,00 reais; 
descrição - total valor arrecadado: 186.569,17 reais. 

 O Conselheiro Rafael Dahás fez um questionamento, em relação às prestações das 
bebidas, que no 2º quadrante totalizava 2.500 pacotes, ao lado constando 42.500 
reais. O Conselheiro achava estar incorreto, até por não considerar possível a venda 
de 2.500 pacotes em um jogo. O Presidente Fábio explicou que não se referia a um 
jogo, que foi vendido para o mercado num valor de 17 reais o pacote.  

 O presidente explanou ainda sobre a exploração do bar. Disse que quando assumiram 
o clube, se depararam com um contrato existente do bar. Que não foi encontrado 
nenhuma prestação de contas referentes ao uso do bar em gestões anteriores e que é 
um contrato que já havia descumprimento por parte do contratante, o que fez com 
que não fosse mais interessante para o Clube. Disse que como não havia segurança 
jurídica para o Clube, devido a dificuldade em razão de estar no nome da ex mulher 
do responsável, e que não falariam mais do assunto até que isso se resolvesse. Mas, 
reiterou que o contrato não se faz mais interessante ao Clube, diante da distância 
entre as ideias, porém esse assunto já se encontrava na Justiça e até então o Clube 
ainda não recebeu nenhuma notificação judicial. No entanto imagina que tem uma 
série de argumentos jurídicos os quais não utilizaria naquele momento, até por 
estratégia, e que iriam a essa batalha judicial. Enquanto isso o espaço é do Clube, 
continuará sendo explorado pelo Clube e o Clube irá prestar contas.  



 

 
 

 Sobre o Círio, a partir de quarta começará uma exposição no shopping bosque grão 
pará sobre o Cirio, de iniciativa do Clube, dentro da programação de 115 anos. O 
Presidente passou a palavra ao diretor de marketing, Renan Bezerra para falar dos 
próximos eventos. O diretor falou sobre o coquetel de apresentação do manto do 
Clube que aconteceria na terça, dia 01 de outubro. Disse que no sábado dia 11 haverá 
o Cirio Fluvial, e que no domingo haverá uma arquibancada do Clube com venda. 
Pontuou que na trasladação terá um coral no palco disposto, e que no domingo 
haverá o Nilson Chaves, no palco. Todas as vendas serão nas lojas, com exceção da 
venda do Cirio que é exclusiva para sócios, e só será aberto a não sócios se a venda 
não for conforme esperado. O GB Ubirajara Salgado tomou posse da palavra 
questionando sobre a possibilidade de visita da Santa peregrina ao Clube, como era 
feito tradicionalmente em anos anteriores. O presidente Fabio respondeu ao GB 
explicando que solicitaram por intervenção de algumas pessoas, mas que foi 
respondido que não seria possivel. O GB Ubirajara questionou ainda o pagamento da 
arquibancada, e o Presidente Fábio respondeu que a arquibancada será paga junto 
com “Kit” que é disponibilizado no pacote, mas que haverá o espaço gratuito que 
tradicionalmente tem para os sócios e convidados.  

- Discussão sobre as explanações do CODIR: 
 O conselheiro Tonildo explanou que, ao seu entendimento, existe o contrato do bar, 

mas que hoje esta sendo mais benéfico ao clube a exploração do bar feita pelo próprio 
Clube. Mas questionou que existe um contrato, e perguntou quem responderá pelo 
descumprimento do contrato, caso haja. Pediu que o Presidente esclarecesse qual 
descumprimento foi feito pelo locatário, também pediu resposta sobre quem assina o 
contrato diante do Clube, e qual a garantia hoje, se vai haver um julgamento futuro, de 
que isto não dará prejuízo ao Clube futuramente. 

 O Presidente da mesa fez uso da fala explicando que o Condel recebeu algumas 
correspondências do Sr. Adriano Zell, locatário do bar, e que a mesa do condel tentou 
intermediar um acordo, havendo algumas propostas feitas pelas partes, mas 
houveram condições impostas das partes que impossibilitaram o acordo. Disse que 
tentaram mediar uma negociação, mas que não foi possível o acordo. Que o Fabio 
daria explicações como entender que deve a fim de não produzir provas contra o 
clube, sendo isso o ponto mais importante.  

 O Presidente do CODIR explicou que o contrato foi feito em 2013 por duas pessoas 
físicas, Adriano Zell e João Batista. E cerca de 1 ano depois o contrato foi assinado por 
uma pessoa jurídica, e isso nunca foi repassado ao clube, mas o clube passou a tratar 
com essa pessoa juridica. Depois voltou a ser tratado com uma pessoa física, e nesse 
período o João Batista saiu da sociedade, ficando responsável apenas o Adriano Zell. 
Depois disso, a pessoa jurídica começou a notificar o clube e essa pessoa jurídica foi 
passada para o nome da ex esposa do Adriano Zell. Explicou que existem alguns 
imbróglios jurídicos difíceis de explicar naquele momento.  

 O Benemérito Moacyr perguntou em que situação estava o recebimento da empresa 
Veganation, e sobre a Jurunense, o que o patrocínio dessa empresa teria agregado ao 
Clube. O presidente do CODIR respondeu que a campanha da jurunense infelizmente 
não vingou, foi fraca, porém a campanha em si morreu mais ou menos em maio 



 

 
 

porque não deu certo. Sobre a Veganation, a empresa patrocina o Remo através de 
uma moeda virtual chamada VegCoin, a qual estava prevista para ser lançada no mês 
de março, depois seria julho, agora estava previsto para outubro. O Remo tem 
recebido a conta virtual e os valores estão sendo acumulados, e quando for lançada o 
Clube terá, em tese, em torno de 350 mil dólares em moedas virtuais.  

 O Conselheiro Rosemiro tomou posse da palavra a fim de tirar algumas dúvidas. O 
conselheiro perguntou se na planilha sobre a venda das bebidas já estava a dedução, 
sendo respondido que sim. Sobre o bar, explanou que em 2013 o atual Presidente do 
CODIR era o diretor de marketing do clube, e que as justificativas feitas, antes a duas 
reuniões atrás, e na reunião vigente, divergiam completamente, e que tinha que haver 
um cuidado ao buscar a real justificativa. Perguntou se o Clube estava realmente 
acompanhando o que podia ser considerado uma quebra de contrato, e questionou 
até quando se pretende esticar isso. Disse que houve um contrato, que o atual 
presidente era diretor de marketing na época, que o contrato passou de novo pela 
gestão de 2016 onde o atual presidente era vice presidente. Fializou afirmando que 
precisava de um real cuidado nesse assunto. 

 O Conselheiro Alessandro fez uso da palavra explanando que, a respeito da 
Veganation, ele tinha lido e visualizado parte do contrato, que tinha sido juntado em 
uma ação trabalhista na Justiça, e algumas coisas o preocuparam, como a falta de 
assinatura por parte do clube no momento em que leu, mas não sabia se 
eventualmente isso já havia sido corrigido. Verificou que a empresa pagará o clube 
exclusivamente em moeda virtual, a VegCoin, e não constava que essa moeda seria 
trocada pelo Clube, que o Clube teria que procurar uma outra empresa que receba 
essa moeda para que possa vir a obter esse recurso, ou seja, dependeria de terceiros 
para receber esse dinheiro. O Presidente Fábio explicou que o contrato que havia sido 
entregue lá, na época, ainda não tinha voltado de Israel, onde se encontra a sede da 
empresa, mas essas questões já haviam sido resolvidas. 
 

          Encerrado o ponto de pauta, o Presidente da mesa pontuou mais dois assuntos, sendo a 
programação da próxima reunião ordinária e extraordinária, e a situação do Adilson Jesus. A 
próxima reunião ordinária foi deliberada para acontecer dia 29 de outubro, não mais dia 28. 
O presidente sugeriu que a extraordinária acontecesse dia 4 de novembro. Os conselheiros 
questionaram que tem alguns assuntos já pendentes. O Presidente da mesa explicou que 
achava melhor tentar esgotar na próxima ordinária os assuntos pendentes, e não sendo 
esgotados já ficaria a reunião do dia 4 de novembro previamente marcada. O conselheiro 
Tonildo fez um apelo a mesa sobre o assunto que está sendo discutido desde maio, sobre a 
recuperação de sócios, e sugeriu que houvesse uma reunião já na semana seguinte para 
tratar da recuperação dos sócios. Que não tem como ter mais 30 dias para uma pauta que já 
foi proposta. Foram propostas 2 datas por parte da plenária, 7 e 10 de outubro, para realizar 
a reunião extraordinária. Foi submetida a votação e foi deliberada uma reunião 
extraordinária dia 10/10.  
          Sobre a situação do ex conselheiro Adilson Jesus, o presidente do Condel explicou que o 
mesmo teve o número estatutário de faltas para ser eliminado, e que após esse tempo o Jesus 
procurou a mesa para justificar que esteve internado, o que impossibilitou-o de comparecer 



 

 
 

ao clube para requerer a licença medica. O presidente da mesa propôs não uma exceção, mas 
uma concessão de licença pelo período em que esteve impedido de comparecer ao Clube 
para pedir a licença para tratamento de saúde. Reforçou que não era uma exceção e que era a 
concessão de algo que pode ser concedido a qualquer pessoa que pedir, e que era uma 
situação diferente do comum.  O Benemérito Zumero disse que deveria ser concedido, visto 
que foi encontrada uma saída que não prejudicaria a previsão estatutária. Submeteu a 
proposta a votação e foi decidido que a concessão seria dada, por maioria na plenária.          
         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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