
  ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DO 
REMO, REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2019.

1 - Data, Hora e Local da Realização:
Ao décimo dia do mês de outubro 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. Pedido de autorização do CODIR para assinatura de contrato que ultrapassa atual 
gestão;
2. Plano de recuperação de sócios, discussão e eventual deliberação sobre anistia, como 
parte do plano;
3. Discussão e deliberação sobre o envio dos ajustes no estatuto aprovado ano passado 
para a Assembleia Geral.

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 
lamentando o passamento do Benemérito Raul Carneiro, o qual dedicou anos de sua vida ao 
Clube do Remo e só se afastou quando esteve doente e precisou cuidar da saúde. O 
presidente disse ainda que o CONDEL mandaria um ofício para a família, em nome de sua 
esposa, com os pesares do colegiado, e pediu que todos fizessem um minuto de silêncio. 
          Após o minuto de silêncio, o Presidente deu continuidade com o 1º ponto de pauta, que 
refere-se a um pedido de autorização feita pelo CODIR para assinatura de um contrato que 
ultrapassa a atual gestão. O presidente da mesa explicou que na reunião anterior foi 
anunciado que haveria um evento para o lançamento de um novo patrocinador, que o 
Presidente Fábio havia disponibilizado alguns convites ao CONDEL, que no dia da realização 



ele informou que a intenção da empresa era fechar por 2 anos, mas que existe a limitação 
que o Estatuto impõe de só permitir assinaturas acima do prazo da gestão com autorização 
expressa do colegiado. Por isso, ele assinou contrato de 1 ano, podendo ser renovado por 
mais tempo a critério do colegiado. Finalizou, dizendo que o Presidente Fábio explicaria 
melhor sobre o contrato, seus prós e contras, e que depois ficaria aberto o debate acerca do 
assunto.
          O Presidente do CODIR, Fábio Bentes, tomou posse da palavra cumprimentando a todos 
e dando início à sua exposição. Ele afirmou que se tratava de uma parceria com uma 
empresa de aposta esportiva denominada BetWarrior, o clube já tinha ao longo do ano 
contrato com uma outra empresa do mesmo segmento e recebeu a procura dessa empresa 
para que fechassem contrato com valores mais interessantes ao clube. Assim, o clube desfez 
contrato com a outra empresa em razão dessa nova proposta ser mais vantajosa. Ele 
explicou também que essa possibilidade foi legalizada através da lei nº 13756 aprovada e 
promulgada pelo ex presidente Michel Temer, que legaliza no Brasil esse tipo de site de 
aposta. Ele disse que o contrato prevê duas modalidades de remuneração. O Clube do Remo 
vai ter direito a remuneração fixa de 30 mil reais, todo mês, sendo o local de exposição da 
marca na costa da camisa acima do número, e que poderiam utilizar em outros locais a fim 
de fundir melhor a parceria, e que explorar bem a marca seria interessante porque havia 
também um outro valor, variado, que estava diretamente ligado ao apostador do Clube do 
Remo, no momento do cadastro ao optar por escolher o Clube do Remo como clube do 
coração, qualquer aposta que a pessoa fizer o Remo terá direito a 20% do valor. Disse que na 
negociação o Clube conseguiu uma antecipação de valor para ser descontado a partir do 
percentual que o Remo arrecada, de 150 mil reais, que estavam viabilizando essa 
transferência e que esse valor não seria descontado da parcela fixa, mas sim do valor 
variável. No contrato fica claro o impedimento de assinatura por maior prazo em razão do 
Estatuto do Clube, mas sendo aprovado pelo CONDEL, o contrato passa a ser de 2 anos, não 
sendo aprovado o Clube deverá devolver 75 mil reais, entendendo que o adiantamento de 
150 mil reais se refere a 2 anos, 75 mil por ano, e que deverá ser pago dentro do prazo de 60 
dias dentro do acordo feito.
          Após exposição do Presidente do Clube sobre o contrato, foi aberto espaço para debate 
e dúvidas dos membros presentes. O Benemérito Moacyr foi primeiro inscrito, ele perguntou 
se o contrato já estava assinado ou se o pedido era para autorizar assinatura do contrato. O 
Presidente do Clube respondeu que já estava assinado por 1 ano. A autorização seria para 
assinar por mais tempo, e que isso estava na cláusula do contrato. O Benemérito sugeriu à 
mesa do CONDEL que a comissão comercial deveria analisar contrato antes que houvesse 
qualquer deliberação do colegiado. 
          O Conselheiro Ofir Nobre disse que no último jogo, realizado no mangueirão, haviam 
distribuído panfleto dessa parceria com o clube, e que neste panfleto informava que ao se 
cadastrar você ganhava camisa assinada e ingressos por 1 ano, e perguntou como 
funcionaria essa modalidade. O Presidente Fábio explicou que eles vão adquirir os itens que 
eles vão sortear, que não se ganha diretamente, é sorteio, mas que isso era estratégia de 
marketing da própria empresa. 
          O conselheiro Diego Bessa sugeriu à mesa que, caso o colegiado autorizasse contrato de 
2 anos, antes da assinatura do contrato, a comissão comercial fizesse análise e se 



encontrassem algo, levariam a discussão novamente para a próxima reunião, mas que se não 
encontrassem, o contrato poderia ser assinado. 
          O Conselheiro Ewvaldo Branco explicou que baseado na explicação do Presidente, se o 
contrato for de apenas 1 ano, o Clube deverá pagar 75 mil reais ao final do contrato, 
pensando nisso ele perguntou se teriam que pagar esse valor, caso o contrato fosse 
autorizado por 2 anos. O Presidente Fábio respondeu que não, que o valor só seria pago com 
o contrato de apenas 1 ano. 
          O Conselheiro Mauro fez uso da palavra e disse que dentro do seu entendimento era 
tudo bem lógico, que o Clube não ficaria com dívidas, ao contrário, teria receita e por isso 
julgava ser vantajoso. 
          O Conselheiro Alessandro falou que o Clube tem um ex parceiro e perguntou ao 
Presidente Fábio se ele tinha noção do que tinha sido gerado de volume de negócio com esse 
parceiro. O Presidente respondeu que numa parceria específica dessa não tinha como 
rotular o Remo, era mera exibição, 12 mil reais por mês para exibir a marca deles, mas que 
as pessoas que iam apostar não tinham qualquer vínculo. O Conselheiro Alessandro disse 
que queria atentar a isso devido a quantidade de apostadores no Pará ainda não ser tão 
grande, e que queria entender como funcionaria se, ao final de 2 anos, os 150 mil não fossem 
pagos com o valor variável. O Presidente da mesa disse que iria verificar no contrato se havia 
algo sobre isso, mas que o debate poderia seguir.
          O Conselheiro Rafael Dahás tomou posse da palavra afirmando que no último jogo o 
Clube tinham estampado no patrocínio master, e perguntou se havia algum impeditivo da 
empresa se tornar patrocinador master tendo local fixo. O Presidente do Clube respondeu 
que no caso de não ter um master o Clube pode estampar em outros locais e até no lugar do 
master, pois quanto mais visibilidade, mais chance de aumentar o número variável. O 
Conselheiro Rafael deu seguimento dizendo que o valor da antecipação, 150 mil reais, 
estipulado em 20% totaliza 750 mil reais em apostas, que se fizessem uma razão disso em 24 
meses, seria 6 mil reais por mês. Perguntou se o patrocinador, nesse momento de pensar em 
dar 6 mil reais por mês, não imaginou que essa variável pudesse ser pequena nos primeiros 
meses.
          O Conselheiro Antônio Bentes fez uso da palavra e disse que o que enxergava, enquanto 
conselheiro do Clube, era que o que poderia ser amarrado em uma votação do Conselho 
autorizar que prolongassem o prazo além da gestão do atual presidente e que não 
recebessem nenhuma parcela da parte fixa além do mandato, assim garantiria a liberdade do 
presidente de conseguir recurso e asseguraria que nada seria recebido além do período do 
seu mandato. O Presidente da mesa respondeu que a sua reflexão era bem interessante, mas 
explicou que não estava sendo nem pedido qualquer forma de antecipação que ultrapasse o 
período da atual gestão.
          Não havendo mais inscrições, o Presidente explicou os 2 encaminhamentos da mesa, 
quais eram: 1- Encaminhamento do CODIR que tem autonomia para fechar contrato durante 
o seu mandato, mas que pediu autorização para estender o contrato por mais 1 ano, ou seja, 
2 anos; 2 – Proposta do Benemérito Moacyr para que o CONDEL sobrestasse a análise para 
que a Comissão Comercial fizesse mais uma análise, e na próxima reunião ordinária o 
assunto voltaria a deliberação. Os encaminhamentos foram colocados sob votação e por 



maioria foi decidido pelo 2º encaminhamento, de sobrestar e esperar a análise da Comissão 
Comercial.
          O Presidente da mesa deu continuidade com o 2º ponto de pauta, referente ao plano de 
resuperação de sócios, discussão e eventual deliberação sobre anistia como parte do plano. 
Houve um pedido de inversão de pauta e o ponto 3 foi logo colocado para apresentação e 
debate, ficando o ponto 2 para ser analisado em seguida. O ponto 3 de pauta referia-se a 
discussão e deliberação sobre o envio dos ajustes no Estatuto aprovado no ano anterior para 
a Assembleia Geral.  O presidente da mesa, junto com o responsável pela comissão que fez a 
reforma do Estatuto, Domingos Sávio, fez a exposição acerca do assunto iniciando com um 
breve resumo. Ele explicou que no ano anterior, depois de muito trabalho, a comissão 
responsável pela reforma fez uma proposta que passou pelo CONDEL. Os membros do 
CONDEL acrescentaram propostas, houve uma Assembleia Geral onde os sócios 
participaram e foi aprovado no dia 29/09/2018 o novo Estatuto. O último artigo desse 
Estatuto dizia que ele passava a valer imediatamente após aprovação em Assembleia Geral. 
Porém, na época, o então Presidente da Assembleia Geral, além de não registrar no cartório,  
lançou edital de eleção do clube sem obedecer as regras do novo estatuto. Para não parar a 
vida social do clube, optou-se por realizar a eleição sob as regras do Estatuto antigo. As 
pessoas tomaram posse, e na 1ª reunião do CONDEL do ano vigente, o presidente da mesa do 
Condel e vários conselheiros expuseram não concordar com a atitude do ex- presidente da 
Assembleia Geral, mas já estava feito, razão pela qual todos deveriam se mobilizar para que 
o novo Estatuto, já aprovado, passa-se a valer o mais rápido possível.  Contudo, verificou-se 
que no Estatuto aprovado em 29/09/2018 existiam alguns artigos que se referiam a eleição 
de dezembro de 2018, o qual já tinha passado, como por exemplo o tempo de gestão, que no 
Estatuto vigente prevê 2 anos e no Estatuto aprovado prevê 3 anos. A fim de não criar essa 
ordem de polêmica, o que ficou deliberado pelo colegiado na 1 reunião do CONDEL foi que a 
comissão faria as adaptações necessárias preservando ao máximo as regras para aplicação 
imediata. O presidente da mesa leu as adaptações, expondo de forma visual por meio de 
projetor a todo colegiado, e disse que todo resto valeria imediatamente. Explicou ainda que 
essas adaptações seriam encaminhadas ao Presidente da Assembleia Geral, a quem compete 
fazer a convocação da AG para votação exclusiva dessas adaptações, no intuito de fazer valer 
o novo Estatuto.
          Após exposição, foi aberto para a plenária se manifestar. O Conselheiro Diego Bessa foi 
o primeiro inscrito. Ele disse que a forma como se deu todo o processo de reforma foi algo 
conturbado, que coisas não haviam sido debatidas apesar dos prazos dados, que ele anularia 
essa reforma pois considera que muita coisa ainda ficou faltando. Disse que faltava 
amadurecer bastante coisa ainda, e finalizou afirmando que faria uma nova reforma 
estatutária, pois ainda não atendia ao Clube do Remo. Em resposta ao conselheiro, o 
responsável pela comissão da última reforma estatutária, Domingos Sávio, afirmou que 
todas as etapas do processo de reforma estatutária foram respeitadas, e que ele entendia que 
aquilo era uma visão pessoal do conselheiro, mas que numa coletividade é preciso pensar na 
visão geral e saber ceder. Depois o Presidente da mesa também deu algumas explicações 
sobre todo o processo de reforma, e em seguida colocou sob votação, sendo aprovado por 
ampla maioria o encaminhamento do Estatuto já aprovado em 29/09/2019, com as 
adaptações propostas pela comissão, expostas nesta reunião, para convocação de AG e 



votação exclusiva desses itens, sendo vedada a apresentação de propostas ou votação de 
outras propostas que não se refiram aos temas de adaptação ora aprovados.
          A reunião continuou com o último ponto de pauta referente ao plano de recuperação de 
sócios, discussão e eventual deliberação sobre anistia como parte do plano. O Conselheiro 
Diego Bessa, membro da comissão responsável, tomou posse da fala iniciando a explanação 
sobre o assunto. 

 Proposta: Feita em parceria CODIR e CONDEL; aumentar a freqüência da sede de 
associados; gerar maior viabilidade de atividades e eventos; controle de acesso de 
veículos e pedestres; freqüência controlada no período noturno e fim de semana 
exclusivo para sócio do clube; investimento total dos recursos na sede social; 
ampliação de área de lazer ao associado; pagamento de 150 reais a título de adesão; 
fidelização mínima de 12 meses sob pena de perder o benefício (poderá ser pago 
antecipado com o desconto de 2 meses); atraso no pagamento de 2 mensalidades 
nesse período de carência o sócio perde o título; transferência a parente de 2º grau 
seguindo os mesmos critérios; período de campanha até 31/12/2019; exclusão de 
membros dos órgãos internos do clube (CODIR, CONDEL e AG); direitos políticos 
seguindo os critérios estatutários.

 Apresentação de layout com propostas de melhoria nos espaços: houve a 
apresentação visual por meio de projetor, onde foram expostas algumas plantas de 
melhorias propostas pela comissão aos membros do colegiado presente na reunião.

          O Presidente do CODIR explanou que não necessariamente todas as propostas seriam 
colocadas em funcionamento ainda no mandato atual. Que eram idéias a longo prazo, mas 
que certamente se houvesse a arrecadação necessária, iriam colocar todas as melhorias em 
prática. Disse que haveria algumas prioridades e que as ações seriam feitas com base naquilo 
que é mais importante imediatamente. Pontuou ainda que se fosse aprovado, provavelmente 
as ações não seriam colocadas imediatamente em prática, pois haveria toda uma questão 
para organizar a comunicação do clube, entre outras questões de logística. 
          Após a exposição da Comissão e as considerações feitas pelo Presidente do Clube, foi 
aberto para debate. O primeiro Conselheiro inscrito foi o Alessandro Silva. Ele explanou que 
a respeito do Estatuto, e aproveitando o ensejo da palavra do Conselheiro Domingos Sávio 
em que afirmou que o CONDEL é o agente fiscalizador e deve fazer cumprir o Estatuto, pediu 
para o Presidente da mesa, Angelo, desse um parecer sobre o novo Estatuto a respeito da 
possibilidade dessa anistia. Prosseguiu afirmando que o Clube teria outras formas de captar 
recursos, e que não havendo previsão estatutária ele se colocava totalmente contra a anistia.
          O Conselheiro Paulo César Alves fez uso da fala questionando a comissão se a proposta 
era voltada a todos os sócios proprietários, independente de tempo. O membro Diego Bessa 
respondeu que sim, que era voltado a todos. 
          Tomou posse da fala o conselheiro Antônio Carlos. Ele expôs que a recuperação de 
sócios era muito interessante e deveria ser viabilizada, disse que culturalmente o Clube é 
reconhecido pelo futebol, e que este é o grande atrativo do Clube. Tendo isso em vista, ele 
refletiu sobre como os torcedores e sócios do Clube do Remo estariam se sentindo naquele 
momento, se o clima era favorável, e o que o Clube havia conquistado ou perdido no ano de 
2019.



          Fez uso da fala o Conselheiro Ofir Nobre fazendo uma contribuição em relação a 
possibilidade de anistia. Ele explicou que o Estatuto atual do Clube prevê de forma tácita a 
anistia quando determina que o candidato ao CODIR ou CONDEL, não tenha sido beneficiado 
pela anistia nos últimos 24 meses, e que no caso do plano de recuperação dos sócios haveria 
sim a possibilidade de existir a anistia, porém o beneficiado não poderia ser candidato, 
apenas eleitor. Em seguida o Presidente do Clube contribuiu, dirigindo-se ao Conselheiro 
Alessandro que questionou sobre a anistia, explanando que o recurso oriundo das lojas já 
estava oferecido à Justiça do Trabalho desde a gestão do Dr. Manoel Ribeiro. 
          A Conselheira Simone Tupinambá fez uma contribuição afirmando que considerava o 
valor da anistia muito baixo, e que não considerava justo todos os associados terem que 
pagar a mesma coisa considerando que alguns devem 1 ano de sócio e outros devem 10 
anos. E concluiu fazendo uma reflexão se realmente valeria a pena. O Presidente do Clube 
respondeu explanando que muitos associados deixam de pagar e reclamam porque não 
recebem cobrança, e que um dos problemas mais antigos do clube é justamente o fato de não 
saber cobrar, mas que quando o plano de recuperação fosse colocado em prática haveria 
uma empresa responsável por isso, para que esse problema fosse solucionado também. A 
Conselheira sugeriu então que a fidelidade fosse de 24 meses e não de 12 meses.
          Após o debate acerca da pauta, a mesma foi submetida a votação, sendo aprovada por 
maioria. Depois foi votado se o plano de anistia seria de 12 ou 24 meses, sendo aprovado por 
maioria os 12 meses.
          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.

Angelo Demetrius de A. Carrascosa                                        Fábio Antônio Pessoa Cebolão
                   Presidente                                                                               Vice-Presidente

 

Marcos Antônio Cardoso Lobato                                           Antônio Marçal de Souza Filho
               1º Secretário                                                                                  2º secretário


