
 

 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DO REMO, 
REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019. 

 
1 - Data, Hora e Local da Realização: 
 Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro 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 inicial do conselheiro Angelo 
Demetrius de A. Carrascosa e, após a abertura, pelo primeiro secretário do CONDEL, Marcos 
Lobato.  
 
2 – Composição da Mesa Diretora: 

A mesa diretora do CONDEL foi composta pelos seguintes conselheiros: Marcos 
Lobato – 1º Secretário do CONDEL (presidindo a mesa), Ubirajara Salgado – Grande 
Benemérito, Manoel Ribeiro – Grande Benemérito, Paulo Mota – Grande Benemérito, Ofir 
Nobre – Conselheiro e Diego Bessa – Conselheiro. 
 
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 da Comissão de acompanhamento das obras do Baenão; 
2. Eleição para Grande Benemérito e Benemérito. 

 
5 - Plenário: 
          Ao iniciar a sessão o presidente do CONDEL, Angelo Carrascosa, explicou que 
atendendo a várias solicitações, faria uma inversão de pauta. Disse que só haviam 2 itens na 
pauta, um sobre os informes da comissão de acompanhamento às obras do Baenão e o outro 
sobre a eleição de benemérito e grande benemérito. Para que não se alongassem iria colocar 
os informes da comissão para depois e iniciar a sessão com a eleição. Ao seguir, pediu licença 
e explicou que quem iria presidir a mesa seria o primeiro secretário do CONDEL, Marcos 
Lobato, pois ele e os outros membros da mesa eram candidatos ao título de Benemérito.  
          O primeiro secretário Marcos tomou a palavra cumprimentando o colegiado e 
afirmando que era uma honra poder presidir a sessão, sendo a terceira sessão ordinária do 
exercício de 2019. Que com base nos artigos 25 e 26 do Estatuto fariam a eleição para o 
preenchimento de 1 vaga para Grande Benemérito e 4 vagas para Benemérito. A seguir, 
chamou para compor a mesa a comissão eleitoral composta pelos Grandes Beneméritos 
Ubirajara Salgado, Manoel Ribeiro e Paulo Mota. Chamou ainda, a fim de contribuir no 



 

 
 

processo eleitoral, os conselheiros Ofir Nobre e Diego Bessa. Após, o presidente da mesa, 1º 
secretário Marcos Lobato, disse que começariam os trabalhos 20h. 
          Dada a hora supracitada, o presidente da mesa pediu que todos os conselheiros 
tomassem assento, bem como assinassem a lista de frequência aqueles que ainda não tinham 
assinado, pois a lista precisava ir para mesa para que pudessem chamar na hora de votar. Em 
seguida passou a palavra ao Grande Benemérito Ubirajara Salgado, a fim de que pudesse 
explanar, em nome da comissão, sobre os requisitos estatutários e sobre a eleição para a 
vaga de Grande Benemérito. O dr. Ubirajara disse que eles foram designados através de 
portaria para constituir a comissão de avaliação dos candidatos a Benemérito e Grande 
Benemérito. A comissão foi composta por ele, o GB Manoel Ribeiro e o GB Paulo Mota, os 
quais reuniram, analisaram todas as propostas dos que se interessaram em ingressar ao 
quadro de Benemérito e Grande Benemérito, e os 14 candidatos tiveram seus currículos 
aprovados. Em relação a Grande Benemerência, 7 dos 9 Grandes Beneméritos assinaram a 
proposta para um nome de Grande Benemérito, logo a maioria absoluta. Explanou que 
assumir o lugar de Benemérito e/ou Grande Benemérito é um momento muito importante 
na vida do Clube, portanto gostaria de dizer que os que fossem eleitos se tornariam essnciais 
na vida do Clube e precisavam se colocar a serviço.  
          Seguindo com a reunião, o presidente da mesa explicou que a eleição de Grande 
Benemérito iria ocorrer por aclamação, considerando que havia uma vaga e houve apenas 
um candidato. O Sr. Carlos Alberto Lima da Silveira foi aclamado como novo Grande 
Benemérito do Clube do Remo. Posteriormente, devolveu a palavra ao GB Ubirajara para que 
ele expusesse sobre o currículo do novo GB. O dr. Ubirajara expôs que os Grandes 
Beneméritos escolheram para se transformar em Grande Benemérito o Benemérito Carlos 
Alberto Lima da Silveira, conhecido como “Azulino”. Leu um resumo sobre os vários feitos do 
novo GB pelo Clube do Remo:  

 
“Grandes Beneméritos do Clube do Remo têm a honra de apresentar o nome do 
Benemérito Carlos Alberto Lima da Silveira para ocupar vaga existente no quadro de 
Grande Benemérito, com o falecimento do dr. Arthur Carepa que foi destacado prócer 
azulino, a quem a nossa entidade deverá sempre reconhecer. Carlos Alberto Lima da 
Silveira foi admitido como sócio proprietário do Clube do Remo em 13/01/1969, com o 
número 3064. Sua participação foi extremamente efetiva  no Departamento Náutico do 
nosso Clube, setor de regatas, tendo sido designado como Diretor desse Departamento 
em 1970, onde exerceu durante 23 anos (1970 – 1992), referida Diretoria. Em 1995 foi 
novamente designado para o cargo de Vice-Presidente do DENAU, onde permaneceu 
ainda por mais alguns anos, demonstrando mais uma vez seu amor ao nosso Clube. 
Conhecido como “Azulino”, faz jus a este cognome pela radical opção pelo Clube do 
Remo. Durante estes longos anos, conduziu o Departamento Náutico com extremo 
carinho e dedicação ímpar, ao lado de sua esposa Nadica, como era conhecida dona 
Adelaide, junto cm vários dirigentes, levando nosso Clube a sair vitorioso em vários 
campeonatos paraenses, e destacando vários atletas neste esporte, inclusive alguns de 
expressãi nacional e nternacional, como João Ribeiro de Jesus (conhecido como 
“Prontito”). O relato demonstra o denodado amor de Carlos Alberto Lima da Silveira , 
merece referido galardão de Grande Benemérito, que deverá ser seguido por todos 
aqueles que lutam pelas cores azulinas. Belém, 18 de fevereiro de 2019 / A comissão – 
GB Ubirajara Salgado, GB Manoel Ribeiro e GB Paulo Mota.” 



 

 
 

          Ao fim da leitura da comissão representada pelo Dr. Ubirajara, o presidente da mesa 
deu início a eleição para o preenchimento de 4 vagas por meio de escrutínio secreto, em 
cédulas de papel onde constavam nomes de todos os canddatos em ordem alfabética, das 
quais todas as cédulas haviam sido visadas por ele. Cada membro poderia votar em até 4 
candidatos e se houvesse cédula com voto para mais de 4 candidatos, o voto seria 
considerado nulo. Houve uma objeção à mesa por parte do candidato Ricardo Ribeiro que 
alegou haver candidatos que não eram parte do quadro de conselheiros, o presidente da 
mesa explicou que eles poderiam ser votados mas não poderiam votar. Havendo empate, o 
primeiro critério de desempate segundo o estatuto seria o período associativo, tendo como 
segundo critério a idade. Disse ainda que a votação iniciria primeiro com os votos dos 
Grandes Beneméritos, depois do Beneméritos e por fim dos conselheiros por ordem de 
presença. Em seguida leu o nome de todos os candidatos presentes na cédula de votação: 
Alcebíades Maroja, Angelo Carrascosa, Antônio Bentes Neto, Antônio Marçal, Claudio 
Bernardo, Domingos Sávio, Fábio Cebolão, Guilherme Gianino, Henrique Custódio, 
Josias Campos, Maurício Bororó, Odilardo Filho, Paulo César Alves e Ricardo Ribeiro. 
Posteriormente seria aberta a palavra de até 2 minutos para cada candidato se pronunciar, 
mas antes perguntou se existia alguma objeção por parte dos membros do colegiado, pois, 
caso houvesse, deveria ser debatido antes do início do processo eleitoral, posteriormente 
não seria aceito. Não havendo ninguém contra, o processo eleitoral foi iniciado e o 
presidente da mesa começou a chamar os candidatos para fazerem seus pronunciamentos. 
          Por ordem, o primeiro candidato, Alcebíades Maroja, cumprimentou a mesa e fez uma 
leitura breve do currículo onde expôs que seria Benemérito o sócio remido ou proprietário 
com mais de 10 anos de associado, que tenha tido relevância de serviços prestados ao Clube. 
Expôs ainda que não poderiam transformar o momento de votação numa ação entre amigos. 
Disse que ao fim da década de 80, início da década de 90, foi convocado para Diretor Técnico 
da Federação e o Remo durante os 3 anos em que esteve lá foi tricampeão, 
coincidentemente, depois assumiu a presidência da CEAF onde no memso ano o Remo foi 
novamente campeão. Disse que, aproveitando a experiência na federação, foi convidado 
pelos ex presidentes Ubirajara Salgado, Antônio Carlos Teixeira (Tonhão) e Sérgio Cabeça. 
Disse que nessas 3 gestões, dos ex presidentes supracitados, contribuiu como diretor 
adjunto dentro da Federação Paraense de Futebol entre os anos 80 e 90. Já nos anos 2000 
assumiu na gestão do Pedro Minowa, a diretoria de estádio e a diretoria de segurança do 
Clube do Remo. Disse que foi conselheiro do Clube e na época pediu para que fosse apurado 
o que na gestão passada não foi prestado conta. Pediu apuração da derrubada do estádio e 
que fossem responsabilizados aqueles que o fizeram e exigido judicialmente que se 
reconstruísse o patrimônio derrubado. Antes de prosseguir, o presidente da mesa fez uma 
intervenção pedindo que o conselheiro finalizasse sua explanação devido ao tempo que já 
havia extrapolado. O candidato seguiu com suas afirmações dizendo que conseguiram 
aprovar 5 pojetos no nome do Clube, no valor de 120 mil reais. Que conseguiram colocar o 
colégio impacto em parceria com o Clube dando escola a todos os atletas, que conseguiram 
junto ao Mesa Brasil, no sesc, incluir o Clube do Remo no Mesa Brasil e toda a alimentação de 
primeira qualidade será dada aos atletas. Finalizou enfatizando que havia entregado o 
currículo a todos e agradeceu a oportunidade de ter falado, pedindo ainda que observassem 
o trabalho de cada um. Disse que desejava que a votação não fosse feita por amizade. 



 

 
 

          Em seguida, tomou posse da palavra o candidato Angelo Carrascosa, o qual 
cumprimentou a todos e expôs que está como presidente do Conselho Deliberativo no 
segundo mandato, que foi reeleito da gestão anterior. Expôs que sua vida associativa 
começou de 2000 para 2001, na época do ex presidente Licínio Carvalho e por isso passou a 
frequentar o clube, e que nesse mesmo período foi convidado a contribuir na advocacia do 
Clube. Afirmou que é remista de família e que todos costumavam frequentar a sede social, 
que teve a honra de servir o Clube do Remo durante 4 anos como advogado e teve como 
aprender e conhecer pessoas que, se hoje é um remista fervoroso é por essas pessoas, como 
o Dr. Ubirajara Salgado e Dr. Ronaldo Passarinho com quem aprendeu muito. Expôs que 
muitas vezes queria dar uma solução técnica para o problema e essas pessoas com muita 
sabedoria e tranquilidade o ensinavam a solucionar o que era necessário com estratégia. 
Prosseguiu explanando que teve a oportunidade de contribuir na gestão do ex presidente 
Sérgio Cabeça e em algumas gestões, disse que em 2015 quando foi anunciado pelo ex 
presidente Manoel Ribeiro foi até o conselho e anunciou que o Carrossel estava praticamente 
perdido, que o Clube não havia conseguido honrar nenhum dos parcelamentos, foi formada 
uma comissão composta por ele, Miléo Jr., Milton Campos, André Cavalcante e Domingos 
Sávio, os quais foram até o Juiz, fizeram uma proposta de gestão da dívida, conseguiram em 2 
meses colocar 1 milhão e meio de reais dentro do processo, mesmo assim foram 
surpreendidos com a venda, ele havia vendido num dia e no outro entrou de licença, disse 
que tiveram que fazer toda uma engenharia para reverter aquela situação, depois tirar o 
processo daquela vara, que contaram com a participação de pessoas que hoje não estão mais 
presentes mas que na época estavam. Disse que conseguiram tirar processo de lá, levaram o 
processo para a Dra. Formigosa do Projeto Conciliar. Disse que conseguiram fazer, em um 
dia só, 7 milhões de reais em acordo congelando a dívida e parcelando. Finalizou dizendo 
que esperava ser merecedor dessa honraria e que ganhando ou perdendo seguiria com o seu 
mandato e que esperava que isso não fosse apenas um reconhecimento pelo que foi feito, 
mas um grande incentivo para que possam fazer muito mais. 
          Na ordem, tomou posse da palavra o candidato Antônio Bentes Neto cumprimentou a 
mesa e expôs que primeiramente gostaria de citar 4 nomes, quais sejam: Senador Jarbas 
Passarinho, Engenheiro Lacerda, Sr. Benadame e Sr. Azulino o qual tinha acabado de ter seu 
nome aclamado como novo Grande Benemérito. Expôs que esses eram os 4 Beneméritos a 
quem teriam a responsabilidade de substituir no Clube do Remo, e pediu palmas a esses 
homens. Prosseguindo, expôs que não era de família tradicionalmente remista, que era do 
interior e o remo que conheciam lá, dado pelo seu pai, era o instrumento que ele usava para 
navegar pelos rios da Amazônia. Disse que em 1990, após vir morar em Belém, a primeira 
coisa que conseguiu comprar foram dois títulos remidos do Clube, um para ele e um para o 
seu filho, Marco Antônio que hoje é conselheiro e está a serviço do Clube. Disse que é remista 
porque quando foi convidado a participar de uma comissão da sede campestre do Remo, 
participou ativamente do projeto, teve contato com todos os sócios remidos e conseguiram 
recursos para salvar o patrimônio, e essa foi sua primeira grande participação no Clube. 
Posteriormente foi convidado a ser membro da comissão que trabalhava diretamente com a 
base do futebol, e que conseguiram trabalhar com pessoas como o Dr. Ulysses, como o 
professor Wilton Moreira, entre outros tantos. Finalizando, o candidato disse que 



 

 
 

infelizmente o tempo era muito reduzido para falar de tantos trabalhos realizados em prol 
do Clube, que tem a felicidade de ter uma família remista e agradeceu a atenção de todos. 
          Ao seguir com a reunião, o candidato Antônio Marçal optou por não fazer uso da 
palavra e o presidente da mesa informou que o candidato Claudio Bernardo pediu para 
informar a todos que, por motivos profissionais, não pôde comparecer a reunião. Ao seguir, 
tomou posse da palavra o candidato Domingos Sávio que cumprimentou a todos e começou 
sua explanação falando seu pai havia ensinado que elogio em boca própria é vitupério, que é 
muito difícil uma pessoa se auto elogiar, que sente um certo incômodo até paa pedir voto. 
Mas disse que participou diversas vezes de comissões de reforma do estatuto, que é muito 
difícil. Porém tem orgulho de 3 coisas: 1 – ter participado da comissão quando o carrossel 
estava praticamente vendido e conseguiram reverter a situação; 2 – os jogos do Remo 
tinham 40 ou 50% de gratuidade, ele na sua profissão influenciou decisivamente para limitar 
essa gratuidade, o que gerou muito recurso ao Clube; 3 – tem muito orgulho, independente 
da eleição, de ter conseguido praticamente sozinho, impedir a venda e permuta do Baenão 
no período de gestão do presidente Amaro, e que isso levaria consigo para o túmulo.  
          Em seguida, o candidato Fábio Cebolão também optou por não fazer uso da palavra. 
Tomou posse o candidato Guilherme Gianino que cumprimentou a todos e antes de começar 
sua explanação fez um agradecimento especial à sua filha Beatriz e sua esposa Cida que o 
acompanharam durante toda sua vida e sempre o apoiaram inclusive dentro do Clube. 
Prosseguiu afirmando que estava emocionado, até porque era um momento importante 
demais, da eleição de 4 Beneméritos, e isso o fazia crer que esse momento é de reflexão. 
Disse que procurou ser bem claro no currículo que enviou, e que havia enviado para a 
maioria presente no colegiado, mostrando os fatos do que foi feito e de que forma isso 
refletiu para o Clube do Remo. Finalizou pedindo que todos votassem em prol do Clube, 
pelos serviços prestados. Agradeceu ao Dr. Ubirajara Salgado que lhe levou para lá, ao Dr. 
Manoel Ribeiro e ao Dr. Paulo Mota pelas oportunidades que teve no Clube do Remo, e que 
se fosse eleito isso representaria o começo de um novo ciclo pois jamais pararia de servir ao 
Clube, pois sempre participou da vida ativa do Clube do Remo. 
          Em seguida, tomou posse da palavra o candidato Henrique Custódio, o qual 
cumprimentou a todos e expôs que primeiramente queria parabenizar o seu irmão Azulino  
pelo título de Grande Benemérito, que eram irmãos da Maçonaria, da mesma loja Maçônica. 
Seguiu afirmando que seria bem, objetivo. Disse que em 2000 foi convidado pelo Dr. 
Ubirajara a participar e começou a coordenar o Departamento Médico do Clube. Disse que 
foi um marco para o Clube, que nesse período iniciaram avaliações cardiológicas, abriu sua 
clínica e ali começou um marco na cardiologia dentro do clube. Disse que teve um atleta do 
sub 20 que detectaram uma síndrome que poderia ocasionar morte súbita, afastaram o 
atleta e o atleta foi submetido ao tratamento, infelizmente não teve cura, mas que o Clube 
detectou e oportunizou ao atleta seguir sua vida e seu tratamento, bem como a instituição 
Clube do Remo se livrou de uma tragédia. Afirmou ainda que em 2001 ou 2002 o atleta 
Serginho, de São Caetano, faleceu em campo. E a partir daí a FIFA determinou a 
obrigatoriedade de todos os clubes fazerem avaliação cardiológica na pré participação, e o 
Clube do Remo já havia iniciado essa prática em 2000 quando ele esteve como chefe do 
Departamento Médico. Disse que em 2003 foi convidado, também pelo Dr. Ubirajara Salgado, 
a participar do Departamento Médico do futebol amador. Em 2005 foi procurado pelo 



 

 
 

Presidente Levy para assumir a Vice-Presidência médica de todo Clube. Por fim, disse que 
participou de diversas categorias, culminando agora na gestão do Fábio Bentes onde estam 
realizando uma avaliação, nunca antes ocorrida no Clube, avaliação completa de todos os 
atletas. Detectaram em 2010 uma síndrome no atleta Patrick, que também poderia ocasionar 
morte súbita, mas que foi tratado e curado. Disse que na gestão do ex presidente Pirão, 
financiaram o ônibus expresso 33 que elevou a imagem do Clube e de sua torcida.  
          Antes de seguir com as explanações dos candidatos, o novo Grande Benemérito chegou 
à reunião e por isso o presidente da comissão eleitoral, Dr. Ubirajara Salgado, fez uso da 
palavra. Ele disse que a interrupção se dava por uma homenagem do Clube do Remo a uma 
pessoa que teve sua vida inteira dedicada ao Clube, que acompanhou o Carlos Alberto 
Azulino, e convivendo com ele viu que o Clube do Remo deve a este homem, de maneira que 
o silêncio que estavam fazendo naquele momento era de grande relevância pois todos 
deviam mesmo prestar atenção, pois estavam diante de alguém que por mais de 40 anos 
serviu ao Clube. Por fim, explanou “Meu amigo Carlos Alberto Limda da Silveira, nosso 
abraço!”. Após as afirmações do Dr. Ubirajara, e de tocar parte do hino do Clube, a palavra foi 
franquiada ao novo Grande Benemérito homenageado, Carlos Alberto Azulino, o qual 
afirmou: “Essa casa, onde passei a minha vida, Clube do Remo pertenceu ao meu coração, e eu e 
minha esposa frequentamos a essa casa. Hoje já estou um pouco desgastado na vida pela 
minha idade, mas estou aqui sempre com o Clube do Remo, meu Clube do Remo, minha 
garagem náutica, onde eu vivi a minha vida toda, a origem disso aqui. E se Deus quiser, fui 
convidado por um amigo a estar na garagem, e estarei lá em qualquer domingo desse me 
agraciando porque eu vivi aquela vida, minha vida. É o que eu tenho a dizer a vocês, meus 
amigos. Eu sou o Azulino da Garagem Náutica” 
          Seguindo com as explanações dos candidatos a Benemerência, fez uso da palavra o 
candidato Josias Campos o qual expôs que possui 20 anos de sócio do Clube do Remo, já 
passou por várias diretorias como diretoria de patromônio, diretoria do Baenão e havia um 
fato muito importante que gostaria de relatar que foi no ano de 2010, disse que nesse ano 
houve uma luta muito grande, que a construtora ia assinar o contrato às 16h lá na Justiça do 
Trabalho, que o Dr. Ronaldo Passarinho colocou o escritório dele à disposição. Disse que tava 
o Tonhão, o Dr. Ubirajara, Sérgio Cabeça e que eles tiveram 15 dias de muita luta porque a 
construtora começou a mudar as propostas já aprovadas no conselho. Disse que contrataram 
o Hamilton Gualberto o qual deu entrada às 14h na Justiça do Trabalho e conseguiram livrar 
o Baenão da venda. Disse que na época fizeram uma comissão de engenharia para fazer uma 
avaliação, 58 milhões, e o Benão ia ser vendido por 24 milhões parcelado. Disse que trabalha 
em prol do Clube há 20 anos.  
          E seguida, fez uso da palavra o conselheiro Maurício Bororó, ele cumprimentou a mesa 
e prosseguiu afirmando que só queria 30 segundos do seu tempo. Disse que não tinha muito 
a dizer pois todos eram cientes do que ele já havia feito pelo Clube, e o que ele faz pelo Clube 
do Remo. Disse que estava lá para pedir um voto de confiança, que graças a Deus está 
representando o Clube do Remo numa grande instituição. Disse que é de uma família grande 
remista e que queria apenas pedir o voto de todos os presentes, agradecendo por fim. 
          O próximo candidato, Odilardo Filho, tomou posse da palavra. Ele cumprimentou a 
todos e agradeceu a comissão por ter tido sua inscrição deferida para concorrer ao título de 
Benemérito. Disse que estava no Clube desde 2005, que entrou para contribuir na gestão do 



 

 
 

ex presidente Levy e ficou desde então. Disse que quem quer ajudar o Clube não precisa ter 
dinheiro, que as idéias devem ser colocadas em prática. Disse que ao chegar fez parte da 
diretoria financeira, depois de tudo engatilhado resolveu ajudar o Baenão. Disse que lá 
sempre estava buscando parceiros para suprir com as necessidades do estádio. Explanou 
que as pessoas que queriam ajudar o clube tinham que ir pra dentro do Clube, viver o clube, 
pois só ficar em grupo de whatsapp, criticando o que cada um faz, não resolvia nada. Pediu 
para que os Beneméritos que fossem eleitos não se afastassem, que fossem mais ainda 
participar do Clube. Por fim, colocou seu nome como Benemérito pedindo o voto de todos. 
          O penúltimo candidato a Benemerência, Paulo César, cumprimentou a todos os 
presentes e explanou que é sócio remido desde 1992 e que quando criança costumava ir aos 
jogos no Baenão e à escadinha do porto assistir os atletas da náutica. Disse que naquela 
época era muito distante a idéia de que um dia estaria participando da vida política do clube, 
e que foi preciso um desafio de sua filha para reconstruir um símbolo do Clube do Remo. 
Afirmou que desde então não saiu mais de dentro do Clube, que sempre procurou trabalhar 
com muita dedicação, amor e respeito em prol do Clube do Remo, e que se fosse eleito sua 
responsabilidade apenas aumentaria. Por fim, agradeceu. 
          O último candidato a Benemerência (Ricardo Ribeiro) cumprimentou o colegiado e 
começou suas explanações dizendo que trabalha desde 2007 no departamento médico do 
Clube, que trabalhou em 5 gestões e que esse trabalho sempre foi feito com muita dedicação 
e sem custo, que em 10 anos de atendimento médico no Clube nunca houve complicação. 
Disse que deve muito ao Dr. Ubirajara Salgado e ao Dr. Paulo Mota. Explanou que junto ao 
Fernando Oliveira e outras pessoas que contribuíram, reformas foram feitas no Baenão a fim 
de melhorar as condições de trabalho. Por fim, disse que como médico estava sempre 
precisando se atulizar e qualificar,  e que por isso teve a honra de participar de um curso de 
gestão na CBF, o primeiro do Clube, disse que se dedicou por 8 meses ao curso para que 
servisse melhor ao Clube. Por fim, afirmou que se sentia honrado em participar do pleito, e 
deixava seu nome a disposição de todos para o título de Benemerência. 
          Finalizadas todas as exposições feitas pelos candidatos, o presidente da mesa, Marcos 
Lobato, deu início à votação. O conselheiro Ofir Nobre, na mesa, ficou responsável por fazer a 
chamada nominal, como já havia sido explicado, sendo na ordem de Grandes Beneméritos, 
Beneméritos e conselheiros, pela ordem de presença. O conselheiro Bessa ficou responsável 
por entregar as cédulas de votação a medida que os nomes subiam para votar. Foram 47 
minutos de votação e 32 minutos de apuração. O presidente da mesa deu um informe, antes 
de ler o resultado e finalizar a reunião, explicando que haveria uma reunião extraordinária 
no dia 11 de março para tratar da reforma do Baenão, no intuito de que todos já 
programassem suas agendas para essa reunião. Disse ainda que todos os candidatos tinham 
grandes serviços prestados ao Clube, mas que infelizmente só 4 podiam ser eleitos. O 
resultado da eleição às 4 vagas para Benemérito foi:  

1. Ricardo Ribeiro – 53 votos 
2. Angelo Carrascosa – 42 votos 
3. Antônio Marçal – 36 votos 
4. Josias Campos – 34 votos 

 



 

 
 

          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. 
 

 
 

  
Marcos Antônio Cardoso Lobato 

1º Secretário do CONDEL 


