
 

 
 

 
 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DO REMO, 
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019. 

 
1 - Data, Hora e Local da Realização: 
 Ao vigésimo sétimo dia do mês de maio 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, Fábio Bentes – Presidente do CODIR e o Dr. Manoel Ribeiro – 
Grande Benemérito. 
 
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 do CODIR e da comissão do Condel sobre a reforma do Baenão e prestação de 
contas da “Camisa Leão de Pedra”; 
2. Análise e eventual deliberação sobre o relatório do CONFIS referente a prestação de 
contas do 1º quadrimestre da atual gestão; 
3. Informes das comissões temáticas; 
4. Indicação pela mesa do ouvidor do clube; 
5. Formação de comissão do Condel para auxiliar na análise da situação das lojas oficiais 
autorizadas pelo clube. 
 

5 - Plenário: 
          Ao iniciar a sessão o presidente do CONDEL, Angelo Carrascosa, pediu para que todos 
os membros do Conselho Deliberativo tomassem assento e começou sua explanação lendo os 
expedientes recebidos pela mesa. Apresentou a ata da reunião anterior e perguntou se havia 
algum membro do Conselho que tivesse alguma objeção, não havendo nenhuma, a ata foi 
aprovada. Prosseguiu com os expedientes de pedido de renúncia do CONDEL, o conselheiro 



 

 
 

Paulo Henrique da Silva solicitou e caráter irrevogável o seu afastamento por motivos de 
força maior, e o conselheiro Júnior Milton Vieira Júnior solicitou também desligamento.  
          Foi recebido expediente da Diretoria de Futsal solicitando, como fizeram as Diretorias 
de basquete e vôlei, aporte financeiro para a compra de 10 bolas para a categoria de futsal 
adulto, cada bola no valor de 89 reais, o que somaria 890 reais no total. Dentro da margem 
de 900 reais que foi o valor disposto às outras 2 Diretorias, as quais também solicitaram 
aporte financeiro ao CONDEL, essa decisão poderia ser apenas da mesa, mas a presidência 
tem costume de levar esses pedidos a apreciação de todos e perguntou se alguém era contra 
à solicitação feita pela Diretoria. O Conselheiro Diego Bessa questionou sobre o pedido da 
Diretoria e o Presidente da mesa explicou que o CONDEL tem um fundo e que estaria 
dispondo de um valor para ajudar uma categoria de base do Clube. O Conselheiro Bessa 
questionou se o CODIR não conseguia dar as 10 bolas para as Diretorias que solicitaram o 
aporte, e o Presidente da mesa respondeu afirmando que aparantemente não ou que a 
Diretoria poderia estar canalizando os valores do CODIR para outro investimento, por não 
ser um valor significativo a mesa do CONDEL não foi investigar, mas que existe uma 
Comissão formada para contribuir com os Esportes Olímpicos justamente para fazer essa 
intermediação. Disse que havia conversado com um dos membros o qual relatou que a 
Comissão não estava andando porque tinham dificuldade para reunir. O Presidente da mesa 
aproveitou para pedir que a Comissão tentasse reunir, e se fosse necessário alterar membros 
da comissão que fosse feito, mas que a Comissão pudesse ter um melhor funcionamento. 
Disse que entende a preocupação do Conselheiro Bessa e que é necessário haver um projeto 
para que o CONDEL não seja apenas um financiador. O Conselheiro Bessa tomou posse da 
palavra e explanou que achava ruim o CONDEL comprar bolas para as Diretorias que 
solicitaram porque isso significava que o CODIR não tem 900 reais para comprar bola para 
uma categoria de base, esportes que geram receita ao Clube com as escolhinhas. Se colocou 
contra a disponibilização do dinheiro e concluiu afirmando que isso era o mínimo.  
          Em seguida, o Benemérito Carlos Gama fez uso da palavra cumprimentando a todos e 
expondo que, quem o conhece sabe que a sua história começa no Ginásio e que por isso 
conhece profundamente a história do Ginásio. Disse que houve uma época que não tinham 
recursos no Ginásio, mas nunca procuraram o CONDEL para ajudar com o Ginásio. Expôs que 
ele, através de permuta criou um departamento médico completo, com balança biométrica, 
com material de primeiros socorros, entre outras coisas. Afirmou ainda que fizeram uma 
permuta, na mesma época, com o supermercado Yamada e conseguiram freezer, e concluiu 
afirmando que faltava partir para essa política, pois se fosse depender exclusivamente dos 
recursos do CONDEL poderia ser um problema, pois observou que a cada reunião tem menos 
conselheiros e isso significa que a arrecadação do CONDEL se torna menor, e é necessário 
que haja recurso para a própria manutenção do Conselho Deliberativo.  
          Tomou posse da palavra o Conselheiro Dagoberto Sinimbu, o qual explanou que 
discordava porque o CONDEL tinha aberto um precedente enorme no momento em que 
forneceu o aporte para a primeira Diretoria que pediu, e imediatamente outras Diretorias 
solicitaram, bem como outras mais ainda podem surgir solicitando contribuição do 
Conselho. Em seguida, o Conselheiro Antônio Bentes Neto também fez uso da palavra 
expondo que da mesma forma que o CONDEL abriu precedente, ele pode fechar. 
Aproveitando a contribuição feita pelo Benemérito Gama sobre a redução do quadro de 



 

 
 

Conselheiros, disse que o Conselho Deliberativo precisava buscar solução para isso pois 
estavam perdendo excelentes membros que eventualmente faltavam a reunião por questões 
de trabalho e que a tendência era o esvaziamento ser cada vez maior. Por fim, fez uso da 
palavra a Conselheira Simone Tupinamba que disse não se opor ao repasse dos valores, mas 
sugeriu que fosse estabelecido um limite e que fosse repassado ao CODIR os valores e as 
datas dos repasses. 
          O presidente da mesa tomou posse da palavra e disse que entendia as ressalvas 
apresentadas pelo Conselheiro Diego Bessa e perguntou se havia mais alguém contra o 
repasse do aporte financeiro à Diretoria de Futsal. O aporte foi aprovado por ampla maioria 
com a ressalva feita pelo Conselheiro Bessa. Seguiu com a reunião, o Presidente da mesa  
explanou que havia recebido a notícia de que o restaurante iria fechar por motivos 
operacionais, financeiras e etc. Depois soube que iriam apenas redimensionar o 
funcionamento e o restaurante continuaria funcionando. Disse que o Conselho tem tido um 
bom número de membros presentes nas reuniões, mas não em número que não comporte 
dentro do restaurante, e ele havia recebido uma sugestão, a fim de movimentar o 
restaurante, de realizar algumas reuniões do CONDEL nele, havendo a possibilidade de 
funcionar os serviços do restaurante ao final das reuniões. Se funcionasse, passariam a 
realizar as reuniões no local, se por algum motivo operacional não funcionasse, as reuniões 
retornariam para o salão da sede. O Benemérito Lucival Alencar questionou se, no momento 
da realização da reunião no restaurante, o espaço seria exclusivo dos membros do CONDEL. 
O Presidente da mesa respondeu que os sócios também podem assistir as reuniões, não 
tendo direito a voto e uso da palavra, e que o controle é feito pela secretária que costuma 
ficar na entrada das reuniões com a lista de presença e verificando a carteirinha dos sócios 
que eventualmente participam das reuniões. Tendo isso em vista, perguntou se havia alguém 
na plenária que se opusesse a realização da próxima reunião no restaurante, não havendo 
nenhuma objeção, ficou aprovado por ampla maioria.  
          Ao seguir com os pontos de pauta, o Presidente da mesa apresentou o ponto referente 
aos informes do CODIR e da Comissão do CONDEL sobre a reforma do Baenão e prestação de 
contas da camisa “Leão de Pedra”. Tomou posso da palavra o Presidente do CODIR, Fábio 
Bentes. Ele comoçou sua explanação cumprimentando a todos e afirmando que em relação 
ao Benão, a obra estava seguindo a todo vapor, que estavam trabalhando para cumprir o 
prazo de reabertura no dia 7 de julho, mas que precisavam que a obras fossem concluídas 
até, pelo menos, dia 10 de junho e a parte da CAJ é a que mais o preocupa no momento, que é 
a parte mais atrasada no momento no cronograma, mas que o resto está sendo cumprido da 
melhor forma possível. Que mesmo durante a reforma o Clube já está tendo 
acompanhamento de alguns órgãos, sem visita oficial, mas que já ajudava bastante no 
andamento do trabalho. Disse que o Benemérito Lucival Alencar tinha pedido a ele uma 
informação, e expôs que só iam comercializar a parte metálica quando houvesse a liberação 
dela. Que alguns estádios do Brasil tiveram muita dificuldade na autorização para uso de 
metálica. Disse que nessa área já foram feitos alguns camarotes e que o Clube vai receber os 
responsáveis lá que irão avaliar o que ainda é necessário para a abertura da parte metálica. 
Tendo liberação da CBF e dos bombeiros, o Clube irá comercializar. Explicou que as cadeiras 
antigas que já existiam foram comercializadas exclusivamente para Conselheiros e Conselho 
Diretor, e o restante foi comercializado abertamente.  



 

 
 

          Após a exposição do Presidente do CODIR, foi aberto o debate para dúvidas e 
questionamentos da plenária. O conselheiro Jhon Vasconcelos fez uso da palavra 
perguntando se, caso os camarotes da metálica sejam liberados para uso, os conselheiros 
terão prioridade de compra. O presidente do CODIR respondeu que não tinha pensado nisso 
mas que pode destinar os 2 primeiros dias de comercialização apenas para os conselheiros, 
depois abrir para os sócios e depois abrir para o público geral. Em seguida, o Conselheiro 
Deuzinei Mirande fez uso da palavra questionando se os camarotes comercializados em 
2014 poderiam ser usados por quem chegou a adquirir. O presidente do CODIR respondeu 
afirmando que entendia o questionamento e que era um assunto bem complexo, que o 
CONDEL tinha até formado uma comissão que não tinha chegado a uma conslusão específica 
até por falta de informação, disse que essa área não é 100% do Clube, que é 60% do Clube e 
40% da empresa, mas que é algo que os incomoda e estão buscando possíveis solução. Disse 
que também estava aberto a sugestões para solucionar essa questão, e finalizou afirmando 
que só alguns camarotes foram realmente quitados. 
          O presidente da mesa, Angelo Carrascosa, de posse da palavra, explanou que quando 
fossem tratar do ponto 5 de pauta, sobre a formação de uma comissão para auxiliar na 
análise da situação das lojas, que será a mesma comissão comercial, poderiam ajudar a achar 
a solução desse problema dos camarotes. Após isso, retornou ao ponto de pauta sobre a 
prestação de contas da camisa “Leão de Pedra”. Tomou posse da palavra novamente o 
Presidente do CODIR, Fábio, o qual expôs que foi repassado a atual gestão 2.067 camisas, 49 
camisas foram utilizadas em ações promocionais, foram vendidas 1.870 camisas e existe um 
saldo disponível de 148 camisas com “venda prejudicada”, porque são tamanhos infantis, ou 
muito grandes, e que não são fáceis de vender. E relação ao uso do recurso, foi arrecadado 
187 mil reais, para a CAJ foi entregue 142.505 reais, a empresa já recebeu mais que isso, mas 
desse recurso foi dado esse valor a empresa. Ao Evaristo Rezende, responsável pela parte 
estrutural, foi pago 21.078 reais, com compra de material para outras ações dentro do 
Baenão foi utilizado 12.547 reais, e mão de obra dessas ações 7 mil reais. Tem um saldo de 3. 
369 reais. Esses constam na prestação de contas do Clube e vão constar no mês em que 
foram executados. Lá estava só o demonstrativo isolado. Após a exposição do Presidente do 
CODIR foi aberto o debate para sanar dúvidas e questionamentos, não havendo nenhuma 
inscrição, o ponto de pauta foi superado. 
          O Presidente da mesa seguiu com a reunião explicando que iria tratar de forma mais 
ágil alguns pontos pois sabia que o debate acerca da discussão e possível deliberação do 
parecer do CONFIS seria mais demorado. Expôs que a mesa do CONDEL indicava como 
ouvidor do Clube o conselheiro José Guilherme Gianino, o qual apresentou material e tem um 
plano de ação. Que na próxima reunião ele já iria apresentar um plano de ação para a 
ouvidoria do Clube e provavelmente teria ouvidores auxiliares. Sobre o ponto 5, em relação 
ao assunto das lojas do Clube, disse que em conversa com o Presidente do CODIR, Fábio, e 
indo ao encontro de algumas solicitações feitas por alguns conselheiros, como sempre a 
história das lojas gera dúvidas e questionamentos, a comissão de assuntos comerciais irá 
ajudar em mais essa questão e propor soluções para eventuais gargalos para que fique um 
negócio bom para ambas as partes. A comissão irá entender números, sistemática, e poderá 
sugerir ou não uma forma de remodelar o negócio ou dar soluções, críticas ou alternativas. 



 

 
 

          Tomou posse da palavra o Benemérito Carlos Gama o qual expôs que tem elogiado 
muito o trabalho da comissão de assuntos comerciais, mas achava estranho não ter nenhum 
Benemérito nas comissões indicadas pela mesa. Que não tinha a intenção de fazer parte, até 
porque já vinha de 3 administrações, mas haviam Beneméritos ali com capacidade, 
experiência grande na área comercial e deixava como sugestão. O presidente da mesa, 
Angelo, agradeceu a sugestão e disse que se houvesse algum Benemérito interessado em 
participar de qualquer comissão do CONDEL, poderia procurar a mesa. Tomou posse o 
conselheiro Hamilton Bordalo se dispondo a fazer parte da Comissão que irá tratar das lojas, 
sendo incluído na comissão. 
          O Conselheiro Alessandro Silva fez uso da palavra e perguntou ao Presidente do CODIR 
se havia algum franquiado de loja de shopping que já recebeu comunicação oficial por parte 
do shopping, sobre a cobrança de aluguel, de despejo ou algo do tipo. O Presidente do CODIR 
respondeu que não tem conhecimento de ter acontecido isso.  
          Passando para o próximo ponto referente aos informes das Comissões, o presidente da 
mesa expôs que o CONDEL tem poucas comissões porque entende que elas precisam andar. 
Disse que a Comissão de assuntos legislativos e estatutários estava parada porque estava 
esperando apenas as sugestões do CODIR sobre a parte da apresentação orçamentária, e 
será ponto de pauta da próxima reunião o produto dela para adaptação e análise pelo 
CONDEL para que se marque uma Assembléia Geral. Aproveitou para relembrar à plenária 
do que se tratava e explicou que, em setembro de 2018, foi feita uma Assembléia Geral e foi 
aprovado um novo Estatuto com todas as dificuldades e discussões. Como não entrou 
imediatamente em vigor, o que deveria ter acontecido, houve a eleição com o Estatuto 
anterior, ainda em vigor, e quando a atual gestão assumiu e foi colocar em vigor o Estatuto, 
percebeu que o ato das disposições transitórias estava desatualizado porque se referia a 
uma eleição que já tinha acontecido. Então a Comissão reuniu, refez o ato das disposições 
transitórias, dizendo o que vai aplicar e o que não vai aplicar, o que está e não está em vigor, 
para que houvesse a transição. Disse que ao reler o estatuto todo perceberam algumas 
inconsistências principalmente no capítulo de apresentação orçamentária que não estava 
batendo. Levaram a preocupação ao Presidente Fábio, ele leu e concordou. Disse que iria 
constituir uma pessoa do CODIR para fazer o estudo e enviar à Comissão, e era apenas isso 
que estava faltando.  
          Dadas as explicações sobre a Comissão de assuntos legislativos e estatutários, o 
Presidente da mesa, Angelo, perguntou se havia alguma outra Comissão que quisesse dar 
informes. O Conselheiro Tonildo fez uso da palavra questionando se vai abrir novamente 
para os sócios também apresentarem novas situações para esta outra reforma do Estatuto. O 
Presidente da mesa respondeu que, nas primeiras reuniões, ficou sacramentado pelo 
colegiado que não iriam fazer uma ampla reforma no Novo Estatuto que ainda nem tinha 
entrado em vigor. Que iriam apenas consertar essa questão de direito temporal e deram uma 
oportunidade ao CODIR para contribuir numa parte específica de orçamento. Em seguida, fez 
uso da palavra o Conselheiro Diego Bessa o qual expôs sobre a Comissão de Resgate dos 
Sócios, disse que a Comissão tem reunido a aproximadamente 1 mês, semanalmente, sobre o 
assunto, para levar um plano ao CODIR, pois cabe ao CODIR dizer o que deve ser implantado 
ou não. O próprio Presidente do Clube tem reunido com a Comissão e dispnibilizou inclusive 
recurso para algumas ações. O Conselheiro explicou que a sede social é muito complexa, que 



 

 
 

de segunda a sexta-feira existe um movimento na sede onde 90% não é associado, e se pensa 
muito em fazer um controle de acesso e isso esbarra no funcionamento das escolhinhas por 
exemplo, mas a Comissão já tem idéias que serão levadas ao CODIR. Por fim, disse também 
que estavam pensando em alguns eventos dentro da sede a fim de valorizar o associado. O 
Presidente da mesa agradeceu as explanações do Conselheiro Diego Bessa, representando a 
Comissão, e disse que o Conselheiro Guilherme Gianino tinha interesse em contribuir na 
Comissão na parte de eventos, pois ele já tinha alguns patrocinadores para datas 
comemorativas no Clube, e pediu que depois a Comissão pudesse conversar com o 
Conselheiro Guilherme Gianino. Não havendo mais nenhuma Comissão para dar informes, o 
Presidente da mesa passou para o último ponto de pauta. 
          A reunião seguiu com a pauta referente a análise e eventual deliberação sobre relatório 
do Conselho Fiscal referente a prestação de contas do 1º quadrimestre da atual gestão. O 
Presidente do CONFIS, Odilardo Silva, tomou posse da palavra, com os demais membros do 
Conselho ao lado, e iniciou cumprimentando a mesa, a plenária e agradecendo ao Presidente 
Fábio Bentes e sua equipe contábil que atendeu a todas as exigências feitas pelo CONFIS 
dentro das possibilidades. Disse que na mudança de gestão foi preciso adaptar algumas 
coisas no Clube como o plano de contas que estava defasado, foi preciso chamar de volta a 
contadora que estava afastada e essas coisas levaram tempo e por isso não conseguiram 
apresentar o parecer na velocidade que gostariam de ter apresentado. Foi feita a exposição 
do parecer em datashow para melhor apreciação de todos, nele constava que o presente 
parecer era referente aos documentos contábeis do Clube no período compreendido entre o 
mês de novembro de 2018 e março de 2019, registrado nos demonstrativos apresentados ao 
CONFIS, afirmou que tudo apresentado no relatório contábil do CODIR tem documentação. O 
Presidente do CONFIS prosseguiu lendo o parecer a todos, e pontuou algumas coisas que 
ainda faltam ser ajustadas, quais sejam: recibo pagando salário; imóvel da travessa mercês 
em que possui o valor do imóvel e não foi detectado o contrato do imóvel; acordos judiciais 
sem relatório dos acordos; valores de empréstimos sem o contrato ou documento 
formalizando esses empréstimos; projeto do Baenão “O retorno do Rei” sem contrato com o 
Clube ou relatório de execução; assessoria jurídica e contábil faltando contrato; contrato de 
direito de imagem dos atletas; aluguel auxílio moradia sem contrato; CAJ Contrutora sem 
apresentação do contrato também; relatório detalhado da situação do PROFUT. O COFIS 
sugeria 30 dias para saneamento das observações feitas. Além delas o CONFIS também fez 
algumas solicitações como sugestão para a melhoria do trabalho entre os Conselhos, como a 
apresentação mensal das contas, ainda que as análises sejam quadrimestrais, fundo fixo 
(padronização de um fundo fixo), retenções tributárias. Falou ainda sobre uma proposta 
orçamentária, mas afirmou que isso seria explicado posteriormente pelo presidente do 
CODIR Fábio Bentes. Expôs que haviam algumas recomendações e leu as recomendações aos 
membros presentes na plenária. Por fim, o Conselho Fiscal sugeriu aprovação com ressalvas 
das contas do 1º quadrimestre da atual gestão do CODIR. 
          Após a apresentação do CONFIS na pessoa do Presidente Odilardo Silva, o Presidente 
do CONDEL agradeceu a exposição e ressaltou que analisar as contas do Clube do Remo é 
sempre um trabalho árduo, agradeceu ao Presidente do Clube, Fábio, pelo compromisso em 
entregar a documentação dentro do prazo para que pudessem fazer um debate qualificado. 
Sobre a parte da análise da execução orçamentária, perguntou se seria apresentado algum 



 

 
 

resumo ou demonstrativo resumido das contas, principalmente a comparação entre o 
orçamentário e o executado, sendo respondido que não. O Presidente do Fábio tomou posse 
da palavra e explicou que estava tendo conhecimento do Parecer naquele momento, junto 
com a plenária, e que até por isso seria complicado ele fazer qualquer exposição sobre o 
Parecer sem entender detalhadamente algumas coisas, mas que não era algo difícil de 
explicar. Basicamente foi dividido o orçamento do ano em 3 e se estimou que usariam 33% 
do orçamento em cada quadrimestre, mas não necessariamente isso. Que haveria rubrica em 
que usaria mais no segundo semestre, rubrica que usaria mais no primeiro semestre, logo 
não tinha como analisar se estava fugindo da proporção orçamentária porque precisava 
analisar detalhadamente, talvez pudesse estar acontecendo de estar sendo registrado como 
despesa do Nação Azul, despesas que na verdade são do Clube, mas que ele teria que olhar 
detalhadamente isso.  
          Após a breve explicação do Presidente do CODIR em relação a parte orçamentária, o 
Presidente da mesa do CONDEL, Angelo, tomou posse da palavra, agradeceu o trabalho que 
vem sendo executado e explanou que, como o CODIR não estava preparado por não ter tido 
acesso ao material anteriormente, gostaria de fazer uma contribuição e deixar uma sugestão. 
Expôs que foram apresentadas as contas dentro do prazo. O CONFIS fez uma análise, fez 
algumas ressalvas e tinha certeza que algumas o Presidente Fábio conseguiria explicar e 
corrigir, e a mesa sentiu falta de uma explicação maior do CODIR, uma espécie de resumo da 
prestação de contas, com as principais fontes de receita e despesa Logo, para evitar desgaste, 
debate, entendendo que ainda haveria uma exposição do CODIR posteriormente, sugeriu que 
o Presidente Fábio, tomando conhecimento do Parecer, receba uma cópia, trabalhe na 
apresentação para a próxima reunião, que seria o tempo em que os Conselheiros também 
iriam formular seus questionamentos e reflexões. O próprio CODIR iria fazer suas correções 
e isso ficaria como ponto de pauta para a próxima reunião para que tivessem uma 
apresentação mais qualificada do CODIR e eventualmente uma evolução no Parecer do 
CONFIS apresentado na reunião vigente.  
          Tomou posse da palavra o Conselheiro Tonildo Pinheiro o qual concordou com a 
explanação da mesma pois realmente não tinham como analisar ou aprovar ainda que com 
ressalva. Que o próprio CONFIS havia dito que ainda faltavam alguns documentos os quais 
não tinham sido entregues e não puderam ser apreciados. Disse também que era impossível 
analisar naquele momento um Parecer que tinha acabado de ser entregue e, por fim, disse 
que tinham que determinar o que iriam conceder como prazo, pois o Estatuto diz que o 
CONFIS poderá solicitar ao CODIR e ao CONDEL, ou o CONDEL poderá solicitar ao CONFIS e 
ao CODIR, dentro de 5 dias, documentação complementar. Pediu que fosse prestigiado o 
prazo que o próprio Estatuto prevê. Por fim disse que essa era a sua proposição, que fosse 
respeitado o Estatuto. Em relação a solicitação do CONFIS para o CODIR apresentar 
mensalmente a sua prestação de contas, o Estatuto diz que o CONFIS tem que apreciar as 
contas, ter acesso as contas, mensalmente. E disse também, se não estava enganado, que o 
Clube do Remo como Associação sem fins lucrativos está submetido às leis civis, as 
resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, e logicamente ao Estatuto do Clube. Disse 
que uma das resoluções do Conselho Federal de Contabilidade diz que Associações sem fins 
lucrativos devem apresentar balancetes mensalmente.  



 

 
 

           O presidente do CONDEL agradeceu as colocações feitas pelo Conselheiro Tonildo e 
explicou que, o que a mesa estava propondo era que aquele ponto ficasse suspenso e 
voltasse a ser debatido na próxima reunião para que o CODIR pudesse preparar a sua 
apresentação, e nesse tempo ele poderia também apresentar os documentos que haviam 
sido solicitados ali pelo CONFIS, para que pudessem aprimorar eventualmente o Parecer. 
Não sabia se deveriam fixar um prazo ou se ficaria deliberado como resultado a próxima 
reunião do CONDEL. O Conselheiro Tonildo fez uso novamente da palavra dizendo que era 
solidário ao CODIR nesse sentido até pelo fato do CONFIS não ter apresentado um Parecer 
conclusivo, que era apenas a primeira prestação da gestão, que estavam amadurecendo na 
questão contábil e fiscal. 
          Tomou posse da palavra a Conselheira Simone Tupinamba afirmando que esperava que 
o CONFIS apresentasse uma espécie de balancete, mês a mês, igual departamento autonomo 
de futebol fazia na gestão passada. Como a Dra. Margareth fazia e era exigido até o ano 
anterior na gestão passada. Disse que verificando o que tinha sido repassado pelo Presidente 
do CONFIS Odilardo, sobre a entrada de 11 milhões e tanto e saída de 11 milhões e tanto, não 
havendo saldo, que nunca viu isso acontecer no Clube e queria mais explicações. O 
Presidente do CONDEL respondeu a Conselheira explicando que, justamente com o intuito 
de não deixar lacunas, sugeriu que esse ponto fosse suspenso e que na próxima reunião, com 
a apresentação do CODIR e o amadurecimento do Parecer apresentado, pudessem analisar e 
debater melhor para estarem aptos a deliberar.  
          Tomou posse da palavra o Conselheiro Abler Luiz o qual explicou, para a Conselheira, 
que o Presidente do CODIR havia levado os números para fazer apresentação, porém como o 
CONFIS mostrou ressalvas, o Presidente Fábio achou por bem nem demonstrar os números 
até que as ressalvas fossem sanadas por parte do CODIR e Contabilidade. Porém, o 
Presidente Odilardo, de forma açodada, teria repassado os números à Conselheira Simone a 
qual contestou direto. Disse ainda que, pódia estar equivocado na sua fala, mas sentia-se 
decepcionado, que a algumas reuniões atrás tinham sanado a dívida com a contadora para 
tê-la novamente no Clube e tudo isso para analisarem 4 meses de conta. Sugeriu que, 
havendo necessidade, em vez de dispor dinheiro para comprar bola, dispusessem dinheiro 
para aumentar a equipe contábil a fim de acelerar o processo, já que ainda tinham ainda 
mais contas para serem analisadas. Que estavam sentados ali numa segunda-feira a noite 
para discutir 4 meses de gestão, e se sentia frustrado de saber que não sairiam de lá com 
alguma deliberação.  
          O Presidente da mesa explicou que estavam num processo evolutivo, iria passar para o 
Presidente do CONFIS, Odilardo, fazer uso da palavra e quem mais estivesse inscrito. O 
Presidente Odilardo afirmou que triste sentia-se ele de ver as pessoas não entendendo o que 
era o Clube, que o CODIR é o maior responsável e não precisavam contratar mais contadores 
porque a Dra. Margareth já executa o excelente trabalho e dispõe de uma equipe muito 
competente, e que até ela poderia depois fazer uma exposição para contribuir no debate. 
Disse que também se sentia triste porque no próprio CONFIS, dos 5 integrantes, 4 são 
contadores. que havia trabalhado sábado e domingo para estar com o Parecer ali sendo 
apresentado. Que ou entendiam o Clube, ou seguiriam o Estatuto a risca e sairiam 
simplesmente reprovando tudo. Que ele, Odilardo, não agiria dessa forma pois estava 



 

 
 

trabalhando em prol do Clube, que queria ver o Clube melhor e que na hora que o plano de 
contas tivesse ajustado isso iria fluir de forma bem mais natural e rápida.  
          Tomou posse da palavra o Presidente do CODIR, Fábio, expondo para o Presidente 
Odilardo que ele tinha se surpreendido em relação a ter que apresentar a execução 
orçamentária e que isso não havia sido combinado antes. Sobre o que havia sido entregue ao 
CONFIS da contabilidade, estava acompanhando, que várias coisas já haviam sido corrigidas, 
mas não sabia que teria que apresentar a execução orçamentária, mas que já tinha feito uma 
explicação breve sobre a execução orçamentária. Sobre o questionamento da Conselheira 
Simone, explicou que não sabia a qual documento ela se referia no valor de 11 milhões, mas 
que muito provavelmente se ela tinha visto 2 números iguais referia-se ao ativo e ao passivo 
que obrigatoriamente tem que ser iguais, não é execução financeira, que provavelmente 
tinha sido isso e que, certamente, não tinha como arrecadar e ser inteiramente certo, ou fica 
negativo ou positivo e isso é natural. Sobre a questão de  serem apresentados números na 
gestão anterior, disse que se lembrava que eram apresentados números do futebol 
especificamente, não do Clube, que era uma postura da Diretoria de Futebol. Que o CONFIS 
ia, lia o seu Parecer, as ressalvas, bem como havia sido feito pelo Odilardo. Disse ainda que 
sentiu mais organização por ter tido uma exposição com projetor, para apreciação de todos. 
Também expôs que não existe uma exigência do CODIR fazer uma apresentação, a obrigação 
do CODIR é apresentar as contas para serem analisadas pelo CONFIS, mas que ele não tinha 
problema nenhum em dar maiores explicações, bem como a Dra. Margareth, contadora do 
Clube, que estava na reunião até aquele horário justamente por isso e se fosse autorizado ela 
poderia fazer uso da palavra. 
          O Presidente da mesa tomou posse da palavra, contribuindo no debate. Disse que 
realmente havia aquela apresentação mais didática da Diretoria de Futebol porque o 
Departamento era autônomo e porque o futebol sempre foi o carro chefe e sempre 
movimentou mais dinheiro, e que esperava que este CODIR fizesse o mesmo. Que o CONDEL 
sempre sentiu falta da apresentação sobre a execução orçamentária como um todo. Agora 
eles têm uma novidade que é a execução orçamentária, a qual seria melhor explicada, mas 
gostaria que tivessem uma apresentação didática nos moldes de como era feito com a 
Diretoria de Futebol passada, com o Haroldo Picanço, porque dava em caráter didático o que 
havia entrado e saído em números gerais. Disse que todos deviam saber que em algum 
momento dívidas podem surgir. Que a grande obrigação do CODIR na prestação de contas é 
fazer seus devidos registros. Disse que os Conselhos vêm se aprimorando no decorrer dos 
anos, mas não queria prolongar a discussão até mesmo porque nem havia tido a 
apresentação da execução orçamentária e iriam gastar tempo e energia com um tema que 
ainda iria acontecer. Na próxima reunião o Presidente Fábio faria sua exposição resumindo o 
1º quadrimestre, pelas principais rubricas orçamentárias. Por fim, reforçou a sua sugestão 
de suspender esse ponto de pauta para que pudessem discutir de forma mais qualificada na 
próxima reunião do Conselho Deliberativo. Abriu para que a plenária pudesse fazer 
contribuições e sanar dúvidas. 
          O primeiro Conselheiro inscrito, Alessandro Silva, explanou que assim como o 
Presidente do CONFIS, Odilardo, sentia tristeza pela situação toda, ele também sentia e não 
tinha como avaliar e aprovar uma conta baseado em 2 slides com recomendações e 
ressalvas. Que tinha algumas dúvidas, por exemplo, o CONFIS solicitou o contrato entre o 



 

 
 

Clube e o projeto “O Retorno do Rei”, mas não entendia no que consistia esse contrato. Em 
seguida, tomou posse da palavra o Conselheiro Rafael Dahás, ele disse entender que o 
orçamento apresentado pelo CODIR deve ser avaliado através do Regime de Competência 
até o final do ano civil. Disse também que o Clube trabalha com regime de caixa e essas 
informações são repassadas mensalmente, mas que isso já tinham entendido e seria sanado. 
Porém, alguns questionamentos feitos o deixaram um pouco surpreso, conhecendo a pessoa 
do Presidente Fábio e sabendo que ele é “carrasco” nesses assuntos, como por exemplo a 
ressalva que pede apresentação do contrato com os jogadores. Também pontuou sobre a 
ressalva que pede o contrato com o projeto “O Retorno do Rei”, disse que não é contador e 
entende pouco da área mas perguntou como o Clube faria contrato com uma associação sem 
fins lucrativos, e concluiu dizendo que gostaria apenas de compreender melhor. 
          Em seguida, fez uso da palavra o Conselheiro Rosemiro. Ele começou sugerindo a mesa 
que avaliasse sobre a necessidade de uma reunião extraordinária, e seguiu dizendo que para 
ele as coisas tinham acontecido inversamente, que tinham visto primeiro o Parecer 
Conclusivo, e depois viram as contas, o que já estaria errado. Disse que o Parecer deve ser 
apresentado no final, dando o posicionamento sobre aquilo que foi apresentado, e nada 
havia sido apresentado, apenas o Parecer. Disse também que o Parecer tinha chamado sua 
atenção na parte das recomendações de alguns itens, como por exemplo, recibo de passagem 
aérea, recibo de combustível, entre outras coisas. Afirmou que no início de 2017 o CONDEL 
já tinha dado resolução que isso era ponto pacífico e deveria ter nota fiscal, logo não seria 
mais recomendação e sim uma desconformidade, e uma desconformidade deveria passar 
por uma pauta de exigência para regularização, se não estavam aceitando a 
desconformidade, e nesse sentido achava que as coisas deveriam ser enviadas 
anteriormente. Que deveriam ficar disponíveis na sala do CONDEL para que pudessem 
apreciar o material e formar opiniões concretas. 
          Fez uso novamente da palavra o Conselheiro Tonildo pedindo que a mesa chamasse a 
Dra. Margareth para que ela pudesse fazer suas contribuições e gostaria que ela explicasse 
sobre as bases jurídicas e contábeis do Clube para que ela pudesse executar o trabalho dela 
dentro do Clube. Solicitou à mesa do CONDEL que chamasse o CONFIS para fazer um 
cronograma das suas atividades. Que no Estatuto diz que o CONFIS deverá analisar e  
apresentar Relatório em até 30 dias após a entrega das contas do CODIR. Se o CODIR havia 
respeitado o prazo, como tinham dito, já era para o Parecer ter sido apresentado antes e não 
naquela reunião. O presidente do CONDEL respondeu ao Conselheiro afirmando que a Dra. 
Margareth faria suas contribuições na próxima reunião junto com a exposição do CODIR, se 
não iriam reabrir o debate. 
          Tomou posse da palavra o Conselheiro Abner Luiz. Ele expôs que, se o CONFIS sugeriu 
aprovação do Parecer dando apenas algumas recomendações, todos os Conselheiros ali 
estavam errados, e disse que o Presidente Odilardo deveria explicar novamente se tinham 
ressalvas ou não, pois ele não tinha ouvido o Presidente do CONFIS falar em ressalvas em 
nenhum momento. Disse que não queria que aprovasse e sim que fosse feito o certo, assim 
como em reunião anterior ele havia pedido respeito pela figura do Presidente do CODIR, 
naquele momento ele pedia respeito à figura do Presidente do CONFIS. Em resposta ao 
Conselheiro Abner, o Presidente da mesa, Angelo, explicou que na última página do Parecer 
o CONFIS sugere aprovação com ressalvas.  



 

 
 

          Tomou posse da palavra o Conselheiro e membro do CONFIS, José Fernando (ZeFe) o 
qual expôs que corriam o risco de chegar na próxima reunião e não se sentirem aptos 
novamente a deliberar, pois a função do CONFIS é analisar as contas do CODIR e emitir um 
Parecer Conclusivo sugerindo aprovação ou não, e não apresentar um quadro. Sugeriu que 
fosse estabelecido um método que todos entendessem como tudo realmente funciona. O 
Presidente da mesa explicou que, o que o Conselho havia sentido falta de uma apresentação 
didática e resumida dos principais números de entrada e saída, discriminando os principais 
gastos. Foi citado o exemplo da exposição que era feita pelo Haroldo Picanço, ele 
apresentada as entradas e saídas em números gerais. Então a idéia era que houvesse uma 
apresentação apenas dos principais pontos para contribuir no entendimento de todos e 
pudessem deliberar de forma qualificada. Atendendo a alguns pedidos dos conselheiros e do 
próprio Presidente do Clube, chamou a Dra. Margareth apenas para fazer uma fala final no 
intuito de mostrar que era apenas hava ocorrido apenas um erro de comunicação e que na 
próxima reunião iriam alinhar as coisas para levar ao colegiado.  
          Tomou posse da palavra a contadora do Clube, dra. Margareth. Ela cumprimentou a 
todos e expôs que o Clube está num processo de evolução e isso é indiscutível, desde a 
gestão anterior com o Dr. Manoel Ribeiro, continuando agora com o Fábio Bentes. Disse que 
os erros passados já não acontecem no presente, que o Clube já possui um sistema integrado 
e que se orgulha de fazer parte dessa história. A Dra. Margareth disse que, como havia sido 
citado por um Conselheiro, tinham 30 dias para entregar e 30 dias para se manifestar, 
segundo o Estatuto. E segundo o Estatuto, pontuou a contadora, tinham até 30 de abril para 
entregar as contas e entregaram em março, tinham 30 dias para reiterar, que deveria ser 30 
de maio e já estavam ali, em 27 de maio conversando sobre o assunto. Disse ainda que era a 
primeira vez que via um CONFIS apresentar o parecer de forma diferenciada, porque ele 
estava começando a fazer um acervo do CONFIS, e ainda que de forma modesta estavam 
dando um 1º  passo para um novo momento do Clube do Remo. Ele passa a recomendar que 
ele quer no seu acervo os documentos que fazem parte da contabilidade, administração e 
jurídico do Clube. Disse que ao chegar no Clube tinha apenas nomes de contadores, e que 
hoje existe um sistema unificado com a contabilidade do Clube do Remo, que independe de 
quem está a frente do Departamento Contábil ou não. Disse que ressalva não quer dizer que 
não está  correto, ressalva quer dizer que o dever de casa foi feito, o balanço foi entregue, 
estava tudo a disposição. Ressalvar é dizer que está aprovado mas precisa de melhorias. 
Concluiu dizendo que os assessores contábeis da nova gestão são muito comprometidos, e 
que via apenas um mal entendido.  
              Por fim, como último ponto de pauta, chamou o Dr. Jean Clear, do departamento 
médico,  para explicar sobre um projeto chamado NASP. O Presidente do CODIR, antes da 
exposição do seu convidado, explicou brevemente do que se tratava. Disse que tem uma área 
do Baenão que já estava destinada para ser uma academia com uma obra já iniciada, havia 
sido assinado um contrato ainda na gestão anterior com uma empresa e haviam alguns 
equipamentos lá com mais de um ano sem uso e entenderam que precisavam solucionar 
isso. Concluíram, depois de muito diálogo, que podiam fazer mais do que uma simples 
academia e resolveram fazer um Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), inspirado 
em grandes clubes da série A. Tomou posse da palavra Dr Jean dizendo que não poderia ser 
tão breve, mas que iria explicar da forma mais rápida possível no que consistia o NASP. 



 

 
 

Expôs que a idéia não surgiu ao acaso. Que em novembro o Fábio o convidou a fazer parte da 
Diretoria médica do Clube do Remo, e quando o Presidente o procurou em seu consultório 
ele não esperava dirigir o Departamento Médico do Clube. Após isso montaram a equipe do 
Departamento Médico do Clube e desde então procuraram meios de melhorar esse 
Departamento e chegaram a visitar alguns Clubes da série A como Corinthians, Palmeiras e 
São Paulo. Expôs sobre uma sequência de exames que hoje os atletas profissionais do Clube, 
fazem. Além disso, explicou sobre os protocolos de prevenção e controle de dopagem. 
Explicou que os atletas preenchem um termo de consentimento esclarecendo sobre tudo o 
que é feito com eles, um termo de compromisso de que eles estão falando a verdade, 
qualquer medicação e suplemento sempre após a análise do DM, e as informações sobre 
doenças somente com anuência do atleta. Logo, só informam nos boletins aquilo que os 
atletas permitem por questões éticas. Disse que pelo menos 90% das lesões que o Clube teve 
desde a pré temporada foram previstas no relatório. Expôs que a capacidade de prevenção 
do Clube é desprezível em consideração ao tamanho do Clube, e foi assim que chegaram a 
idéia do NASP. Ele mostrou no projetor a planta do NASP, com enfermaria, sala de 
fisioteraria, entre outros espaços e o Núcleo será disponibilizado a todos os Esportes 
Olímpicos, não só o futebol profissional, e pode ser um divisor de águas para o Clube do 
Remo. Em resposta a exposição feita, o Presidente da mesa disse que tinha ficado apenas 
uma dúvida, sobre quando custaria o projeto total e quanto já tinham de recurso. Ele 
respondeu que a estimativa era que o projeto girasse em torno de 150 a 200 mil reais para 
deixar o NASP pronto. Já a parte de equipamentos, na parte de fisiologia, deve ficar em torno 
de 60 mil reais. No total o projeto fica estimado em torno de 300 mil reais. O presidente da 
mesa do CONDEL agradeceu a exposição e as explicações dadas, parabenizou a iniciativa e 
encerrou a reunião sugerindo que a Comissão de assuntos comerciais possa contribuir no 
projeto eventualmente buscando parcerias.  
          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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