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ATA DA 5ª REUNIÃO DA JUNTA DELIBERATIVA DO TRIÊNIO 2018/2019/2020 

Aos 24 dias do mês de julho de 2020, devidamente convocados pelo EDITAL exarado em 21 de Julho 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. 

Às 17:00 horas o Presidente da Assembleia Geral FAUES JASSUS deu início aos trabalhos saudando a todos 

os presentes e avisando que a reunião estava sendo gravada. Ato contínuo colocou em votação a Ata da 

Quarta Reunião da Junta Deliberativa, que foi aprovada por unanimidade. 

A seguir iniciaram-se os debates em relação ao item 2.1. do Edital de Convocação. Dada a palavra ao 

Presidente ALEXANDRE CAMPELLO, o mesmo confirmou que havia enviado a listagem de sócios aptos 

a participarem da Assembleia Geral Extraordinária já com as deliberações da junta, apenas para o e-mail do 

Presidente da Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS, que se comprometeu a encaminhar a referida 

listagem para os demais membros da Junta.  

Na sequência, o Presidente da Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS passou a palavra ao 

Presidente do Conselho Deliberativo ROBERTO MONTEIRO, para que emitisse sua sugestão em relação 

à linha de corte da Eleição. Com a palavra o Presidente ROBERTO MONTEIRO sugeriu que a data de 

corte seja dia 30 de junho. Dessa forma, os sócios que se associaram até o dia 30 de junho de 2019, estando 

quites com suas contribuições associativas, estarão aptos a participar do pleito. 
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A sugestão do Presidente ROBERTO MONTEIRO, foi acatada pelo Presidente FAUES CHERENE 

JASSUS, pelo Presidente ALEXANDRE CAMPELLO, pelo Presidente EDMILSON VALENTIM e pelo 

Presidente SILVIO GODOI, ficando decidido assim, por unanimidade o dia 30 de junho como data de 

corte, dessa forma, os sócios que se associaram até o dia 30 de junho de 2019, estando quites com suas 

contribuições associativas, estarão aptos a participarem da Assembleia Geral Extraordinária 

Seguindo para o item 2.2 do Edital de Convocação, o Presidente da Assembleia Geral FAUES CHERENE 

JASSUS informou que só recebeu o material constando as movimentações financeiras dos sócios na véspera 

da reunião, dessa forma não existir tempo hábil para fazer qualquer tipo de análise. Na sequência foi dada 

a palavra ao Presidente ROBERTO MONTEIRO, que também alegou ausência de tempo hábil para fazer 

qualquer tipo de análise, assim como os Presidentes EDMILSON VALENTIM e SILVIO GODOI, que 

fizeram uso da palavra na sequência. Diante disso, para que o material constando as movimentações 

financeiras dos sócios, possa ser analisado de forma detalhada, com a concordância de todos os membros 

da Junta, ficou agendada uma próxima reunião para o dia 29 de julho às 17 horas. 

Por fim, o Presidente FAUES CHERENE JASSUS esclareceu que é sua prerrogativa exclusiva definir a data 

da Assembleia Geral Extraordinária e afirmou que a sua intenção é marcar a mesma para o dia 25 de Agosto 

de 2020, contudo em função do bom convívio com os demais membros da junta deliberativa, após anunciar 

a referida data, o Presidente FAUES CHERENE JASSUS informou que gostaria de ouvir a opinião dos 

demais membros da Junta a respeito da data. 

Com a palavra, o Presidente SILVIO GODOI falou da sua confiança de que na próxima reunião se 

encerrem os trabalhos da Junta, ocasião em que também afirmou que Eleição Direta é um desejo de todos 

os membros da Junta, sendo favorável a data anunciada pelo Presidente FAUES CHERENE JASSUS, a na 

sequência foram ouvidos os demais membros da junta, que também foram favoráveis a data de 25 de Agosto 

de 2020, para a realização da Assembleia Geral Extraordinária. 
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O Presidente ALEXANDRE CAMPELLO fez questão de registrar que a partir de agosto ocorrerá a 

normalização da carga de trabalho de todos os funcionários de Club. Sendo assim, o Club estará apto a 

organizar a Assembleia em suas dependências, se necessário. 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 RICHE lavrasse a presente Ata. Rio de Janeiro, 24 de julho de 2020. 

 

Secretário do Presidente da Assembleia Geral JOÃO JOSÉ RICHE JÚNIOR  

 

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  

 

Presidente do Conselho de Beneméritos SILVIO AQUILES HILDEBRANDO GODOI 


