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ATA DA 1ª REUNIÃO DA JUNTA DELIBERATIVA DO TRIÊNIO 2018/2019/2020 

Aos 10 dias do mês de junho de 2020, devidamente convocados pelo EDITAL exarado em 05 de Junho de 
2020, ANEXO à presente Ata e dela fazendo parte integrante e inseparável, reuniram-se, por 
videoconferência, formando a Junta Deliberativa, os presidentes dos cinco poderes do Club de Regatas 
Vasco da Gama, a saber: Presidente da Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS, Presidente da 
Diretoria Administrativa ALEXANDRE CAMPELLO DA SILVEIRA, Presidente do Conselho 
Deliberativo ROBERTO MONTEIRO SOARES, Presidente do Conselho Fiscal EDMILSON JOSÉ 
VALENTIM DOS SANTOS e o Presidente do Conselho de Beneméritos SILVIO AQUILES 
HILDEBRANDO GODOI, além do Secretário do Presidente da Assembleia Geral JOÃO JOSÉ RICHE 
JÚNIOR. 

Os trabalhos foram abertos às 16 horas e vinte minutos, após os demais Presidentes aguardarem por vinte 
minutos o Presidente ALEXANDRE CAMPELLO, que ao chegar se desculpou pelo atraso, o que foi 
prontamente aceito pelos demais integrantes desta reunião. 

Dando início aos trabalhos, o Presidente da Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS saudou a todos 
os presentes e disse que seu objetivo é de organizar eleições limpas e transparentes. Por fim, avisou a 
todos que a reunião estava sendo gravada. Em seguida passou a palavra ao Secretário JOÃO JOSÉ RICHE 
JÚNIOR, para que fizesse a leitura do Edital de Convocação da presente reunião. 

Encerrada a leitura do Edital, o Presidente do Conselho de Beneméritos SILVIO GODOI solicitou, por 
questão de ordem, fazer duas colocações. O que foi concedido pelo Presidente da Assembleia Geral 
FAUES CHERENE JASSUS. 

O Presidente do Conselho de Beneméritos SILVIO GODOI iniciou por duas preliminares referente ao 
edital fazendo uma sugestão referente ao Edital de Convocação, que no seu entendimento deveria 
mencionar o Artigo 61 do Estatuto, que está acima do Regimento Interno da Assembleia Geral. Deu 
prosseguimento a sua segunda preliminar relacionada ao inclusão dos sócios das categorias “Remido” e 
“Benfeitor Remido”, expressando sua preocupação, pelo fato da maioria desses sócios vitalícios não terem 
se recadastrado, sendo no número aproximado de cinco mil pessoas e isso poderia gerar tumulto no dia 
marcado para realização da Assembleia Geral Extraordinária, inclusive citou que o próprio Vice 
Presidente da Assembleia Geral não consta no recadastramento e na sequência o presidente Assembleia 
Geral informou ter conhecimento que três amigos seus também não estão na lista dos remidos. 

Em resposta, o Presidente da Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS ressaltou que o Presidente 
GODOI falou uma coisa muito importante e por isso que a Junta Deliberativa precisa das listas, afirmando 
que os membros da junta deliberativa precisam estar juntos fazendo esse levantamento. O Presidente da 
Assembleia Geral seguiu ressaltando que também era a favor, que ninguém deve ficar de fora das 
eleições, que a junta deliberativa tem que fazer esse recadastramento, diante disso seguiu afirmado que as 
listas são muito importantes para que isso tudo fique esclarecido. Que todos os componentes da junta 
deliberativa irão olhar e discutir essas questões da melhor forma possível, em termos tranquilos, que é de 
acordo, não sendo contra.  
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Pedindo a palavra, o Presidente do Conselho Deliberativo ROBERTO MONTEIRO concordou com o 
Presidente do Conselho de Beneméritos, em função, principalmente, do Artigo 35 do Estatuto. Dando seu 
ponto de vista no sentido de que onde ao citar as transgressões delimita em 6 (seis) meses a pena de 
suspensão, podendo só ser excluído aquele que uma segunda vez transgredir o estatuto, sendo assim, o 
recadastramento por ter findado junto com o processo de anistia que foi realizado de 13/07/2018 com 
validade de 60 (sessenta) dias, fazendo que seu término fosse na data de 14/09/2018, conforme próprio 
edital de recadastramento. Portanto, 6 (seis) meses após data final seria, considerando suspensão dos 
direitos sociais, seria exaurida em 14/03/2019, data da qual todos os remidos e benfeitores remidos 
deveriam ser automaticamente inseridos na listagem do Clube, e por isso que no seu entendimento, os 
sócios Remidos e Benfeitores Remidos já deveriam ter sido reintegrados ao quadro social. 

Em sequência, o Presidente do Conselho Fiscal EDMILSON VALENTIM pediu a palavra para falar sobre 
o tema dos sócios Remidos e Benfeitores Remidos, disse que entendia a preocupação do Presidente do 
Conselho de Beneméritos e que gostaria de ouvir posteriormente a opinião do Presidente ALEXANDRE 
CAMPELLO sobre o tema. E seguiu dizendo que a lista deveria garantir a esses sócios vitalícios o direito 
de serem eleitores e ponderou que os mesmos também são elegíveis. E encerrou dizendo que essa era a 
sua opinião e seu voto, se necessário for. 

O Presidente da Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS ratificou a relevância do tema, mas 
ponderou que para discutir esse tema é importante a lista de eleitores e pediu para o Secretário JOÃO 
RICHE que fizesse constar em ata. Prosseguindo, o Presidente do Conselho de Beneméritos SILVIO 
GODOI solicitou a palavra para pedir ao Presidente ALEXANDRE CAMPELLO uma listagem de sócios e 
sugeriu uma data de corte de 85 (oitenta e cinco) anos de idade, para os sócios Remidos e Benfeitores 
Remidos. O Presidente do Conselho Deliberativo ROBERTO MONTEIRO e o Presidente do Conselho 
Fiscal EDMILSON VALENTIM se manifestaram concordando com a última manifestação do Presidente 
do Conselho de Beneméritos SILVIO GODOI. 

O Presidente da Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS retomou a palavra dizendo que que não se 
opõe a tal fato, contudo precisa das listas de sócios melhor tratar do tema, pois pretende fazer uma eleição 
limpa e transparente. Continuou afirmando que deixou de participar da política vascaína, não concorre a 
cargo nenhum e tem como única intenção fazer uma das melhores eleições dos últimos anos. Frisou que o 
Vasco precisa de credibilidade e conclamou a todos a seguirem na mesma direção. Por fim, leu o inteiro 
teor do Artigo 71 do Estatuto Social do Club de Regatas Vasco da Gama e encerrou falando na sua 
confiança de que o Presidente ALEXANDRE CAMPELLO tivesse trazido a lista de sócios para a presente 
reunião e passou a palavra para o mesmo. 

O Presidente ALEXANDRE CAMPELLO deu início a sua fala saudando a todos os presentes, seguiu 
autorizando que a reunião seja gravada e falou que espera que essa gravação seja mantida dentro do 
âmbito do Club. Citou que o Vasco, atualmente, foi considerado em quarto lugar na questão da 
transparência e se declarou muito incomodado com os pedidos de transparência do Presidente da 
Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS. Afirmou que publica a lista, que já disponibilizou a lista,  
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como qualquer documento que se faça necessário para fazer a avaliação, em uma sala na sede do Club, 
autorizou a presença de dois assessores e colocou um funcionário a disposição. Porém, veio a pandemia e 
o trabalho parou, como de resto todo o Club parou. Seguiu falando que já havia dito ao Presidente da 
Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS que existe uma lei de proteção de dados e que é o 
responsável por zelar por essas informações. E ratificou que os dados não vão sair de São Januário. Falou 
que nesse momento da pandemia suspendeu o contrato de trabalho de vários funcionários, colocou vários 
funcionários com diminuição de carga horária, trabalhando em regime domiciliar, declarou ainda não ter 
funcionários para separar e entregar todos os documentos solicitados. E concordou com o que o 
Presidente do Conselho de Beneméritos SILVIO GODOI falou sobre os sócios das categorias “Remido” e 
“Benfeitor Remido”, dizendo que na realidade o número de sócios Remidos é de 5.313 e de Benfeitores 
Remidos é de 2.642 e encerrou concordando que eles devem estar na lista de eleitores, por se tratar de um 
direito vitalício. 

Retomando a palavra, o Presidente da Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS frisou que com o 
objetivo de facilitar as coisas e a pedido de alguns Beneméritos aceitou trabalhar em uma sala em São 
Januário, inclusive desconfia ter sido contaminado pelo Corona vírus em um desses dias de trabalho em 
São Januário. E seguiu perguntando ao Presidente ALEXANDRE CAMPELLO que se porventura 
mandasse um funcionário de sua empresa ao Club a lista de sócios seria entregue. 

O Presidente do Conselho Deliberativo ROBERTO MONTEIRO pediu uma questão de ordem e solicitou 
que constasse em ata. Primeiro, esclareceu que a lei de proteção de dados não está em vigor e dessa forma 
não deve ser citada ou consubstanciada em qualquer questão. E continuou lembrando que não há sigilo 
entre os órgãos internos do Club, conforme consta, inclusive, na própria lei de proteção de dados, que 
ainda não entrou em vigor se assim fosse. E terminou registrando que a aferição da lista não é uma 
competência apenas do Presidente da Assembleia Geral e sim de toda a Junta Deliberativa.  

O Presidente da Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS reassumiu a palavra mencionando que se a 
lista de sócios está com o Presidente ALEXANDRE CAMPELLO, pode estar com ele também que é 
igualmente um Presidente de Poder, como também com os demais Presidentes de Poderes. O Presidente 
ALEXANDRE CAMPELLO interferiu falando que a lista não está em sua casa e sim no Club. O Presidente 
da Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS voltou a indagar ao Presidente ALEXANDRE 
CAMPELLO que tipo de lista poderia ser disponibilizada. O Presidente Campello respondeu que se for 
aberto o compartilhamento poderá colocar na tela. E reafirmou que a lista se encontra disponível em uma 
sala de São Januário, para todos os Presidentes de Poderes, porém disse que nesse momento o Club não 
tem funcionário, que o Club está funcionando com um único funcionário. 

Sobre a questão de a lista ser verificada em São Januário, a palavra foi passada ao Presidente do Conselho 
de Beneméritos SILVIO GODOI, que perguntou ao Presidente ALEXANDRE CAMPELLO se a lista 
disponível contemplava os sócios Remidos e Benfeitores Remidos, que respondeu que sim, pois a lista que 
detém consta todos os sócios, é uma listagem completa. E considerou que pelo elevado número de 
documentos a reunião deveria ocorrer em São Januário. O Presidente ALEXANDRE CAMPELLO frisou 
que o Club está funcionando com um quadro muito reduzido, seguindo recomendações. 
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O Presidente da Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS, fazendo o uso da palavra, alertou que 
estamos com o prazo apertado para a organização da Assembleia Geral e se posicionou de forma contrária 
à realização dos trabalhos em São Januário, razão pela qual a lista de sócios e os documentos solicitados 
devem ser entregue de forma digitalizada e passou a palavra para o Presidente do Conselho Fiscal  

EDMILSON VALENTIM, que reforçou que os prazos estão apertados e ainda estamos em estado de 
quarentena. Sendo assim, não vê nesse momento outra forma de verificar os documentos que não seja de 
forma digital. E encerrou falando da incoerência do Presidente da Diretoria Administrativa, ao falar que 
em alguns momentos que o Club está fechado e em outros que o Club está à disposição para os trabalhos. 

Por vez, o Presidente do Conselho Deliberativo ROBERTO MONTEIRO frisou que os arquivos digitais são 
de fácil acesso. Alertou que não se pode mais perder tempo. Reforçou que a lista deve ser disponibilizada 
por meio digital. O Presidente do Conselho de Beneméritos SILVIO GODOI pediu a palavra para mudar 
seu voto, concordando com os trabalhos de forma virtual.  

Com a palavra, o Presidente ALEXANDRE CAMPELLO falou que só está com o futebol profissional 
funcionando depois de atender a uma série de protocolos, estando todas as demais atividades suspensas, 
sendo assim, o Club não tem como disponibilizar digitalmente os documentos solicitados. O Presidente 
da Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS retomou a palavra salientando que a lista de sócios e os 
demais documentos solicitados podem ser facilmente obtidos com um simples “toque de botão”, através 
da empresa que controla a lista de sócios e os pagamentos, logo não existe motivo para o Presidente 
ALEXANDRE CAMPELLO dificultar a entrega da lista e dos documentos solicitados pela Junta Eleitoral. 

Na sequência o Presidente da Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS proclamou o resultado da 
votação, ratificando que a Junta deliberou por 4 (quatro) votos favoráveis e 1 (um) contrário, que o 
Presidente da Diretoria Administrativa deverá apresentar aos integrantes da Junta Eleitoral arquivo 
digital (planilha em Excel) contendo a lista do cadastro atualizado de todos os sócios estatutários do 
Club de Regatas Vasco da Gama, tanto os adimplentes, como os inadimplentes, que se recadastraram, 
como os que não se recadastraram. Contendo, obrigatoriamente: (I) os nomes completos dos  sócios, (II) 
os CPFs, (III) as categorias sociais, (IV) os números de matriculas, (V) as datas de admissão, (VI) as 
datas de nascimento, (VII) as nacionalidades, (VIII) os endereços completos, com CEP, bem como os 
seguintes documentos, através de arquivos digitalizados:(IX) comprovação das inscrições, seja por 
fichas físicas ou por informações do sistema, dos sócios que ingressaram no quadro societário do 
CRVG de 20 de Janeiro de 2018 até a presente data, (X) Toda a movimentação financeira, sendo, com os 
respectivos comprovantes de pagamento das joias e das taxas de transferência e mensalidades. 

Anunciado o resultado da votação, mais uma vez, o Presidente da Assembleia Geral FAUES CHERENE 
JASSUS perguntou ao Presidente ALEXANDRE CAMPELLO se o mesmo iria entregar a lista de sócios 
e os documentos nos exatos termos deliberados pela Junta Deliberativa. Dito isso, o Presidente 
ALEXANDRE CAMPELLO interveio falando que não iria entregar a lista e os documentos conforme 
deliberado pela Junta Deliberativa, salientando, contudo, que iria consultar o jurídico. Nesse momento 
o Presidente do Conselho Deliberativo ROBERTO MONTEIRO fez uma intervenção, alertando que o 
Club já deveria estar com a estrutura devidamente preparada para o processo eleitoral. Ato contínuo, o 
Presidente ALEXANDRE CAMPELLO declarou que por uma deferência especial estava participando  
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da reunião e disse estar disposto a consultar o seu jurídico e depois voltar com a sua posição, 
perguntando na sequência se a reunião havia se encerrado.  

Em resposta ao questionamento do Presidente ALEXANDRE CAMPELLO, o Presidente da Assembleia 
Geral FAUES CHERENE JASSUS, afirmou que em razão de o Presidente ALEXANDRE CAMPELLO se 
negar a entregar a lista de sócios e os documentos na forma deliberada pela junta, a Reunião estava 
encerrada, bem como que seriam adotadas as medidas cabíveis diante da negativa de entrega da lista 
de sócios e dos documentos. Nesse momento o Presidente ALEXANDRE CAMPELLO saiu da 
videoconferência. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente da Assembleia Geral FAUES 
CHERENE JASSUS deu por encerrada a reunião e determinou que o Secretário JOÃO JOSÉ RICHE 
JÚNIOR lavrasse a presente Ata. Rio de Janeiro, 10 de Junho de 2020. 

 

Secretário do Presidente da Assembleia Geral JOÃO JOSÉ RICHE JÚNIOR 
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Presidente da Diretoria Administrativa ALEXANDRE CAMPELLO DA SILVEIRA 

 

Presidente do Conselho Deliberativo ROBERTO MONTEIRO SOARES 

 

Presidente do Conselho Fiscal EDMILSON JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS 

 

 

 

Presidente do Conselho de Beneméritos SILVIO AQUILES HILDEBRANDO GODOI 


