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ATA DA 2ª REUNIÃO DA JUNTA DELIBERATIVA DO TRIÊNIO 2018/2019/2020 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de junho de 2020, devidamente convocados pelo EDITAL exarado em 11 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 dez minutos. O Presidente da Assembleia Geral FAUES JASSUS saudou a 
todos os presentes, avisou a que a reunião estava sendo gravada. Em seguida passou a palavra ao Secretário JOÃO 
RICHE, para que fizesse a leitura do Edital de Convocação da presente reunião. Que foi dispensada pelos 
presentes. 

Posteriormente, o Presidente da Assembleia Geral FAUES JASSUS solicitou que o Secretário fizesse a leitura da Ata 
da reunião anterior. Encerrada a leitura, o Presidente do Conselho de Beneméritos SILVIO GODOI falou que ele e o 
Presidente do Conselho Deliberativo ROBERTO MONTEIRO fizeram algumas considerações importantes durante a 
reunião anterior que deveriam ser inclusas na Ata, sobre a inclusão dos sócios remidos e benfeitores remidos e 
solicitou que o Presidente do Conselho Deliberativo ROBERTO MONTEIRO, as fizesse e esse passou a fazê-las. Na 
sequência o Presidente ALEXANDRE CAMPELLO pediu a palavra para fazer suas considerações ocasião em que 
também sugeriu ajustes na ata. 

Feitas as considerações Presidente da Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS determinou que o Secretário 
JOÃO RICHE registrasse as mesmas para que fossem analisadas e comparadas com a gravação da reunião, a fim de 
promover eventuais ajustes, sugerindo assim, que a votação da Ata fique suspensa até a próxima reunião. O que 
foi acatado pelos demais membros da Junta. 

Na sequência o Presidente da Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS perguntou ao Presidente ALEXANDRE 
CAMPELLO se havia trazido a lista. Esse se comprometeu a enviar um pen drive com a lista para cada um dos 
presidentes, no dia seguinte (17.06.2020). No pen drive iria constar a relação completa, inclusive com a inclusão 
dos Benfeitores Remidos e dos Remidos. E esclareceu que dentro da linha de corte de 85 anos, restariam 2.299 
Benfeitores Remidos e 2.234 Remidos, totalizando 4.533 sócios. E frisou que todos os inativos e ativos constam da 
listagem a ser enviada aos presidentes. 

O Presidente Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS indagou se a movimentação financeira estaria incluída no 
pen drive. O Presidente ALEXANDRE CAMPELLO disse que não haveria como enviar a movimentação financeira, 
explicando que as informações fornecidas pelo Banco são em bloco e são fornecidas maiores detalhes individuais 
de cada sócio. Que a empresa gestora FENG só informa se o socio está adimplente ou inadimplente. 

O Presidente do Conselho de Beneméritos SILVIO GODOI perguntou qual o último movimento compilado. O 
funcionário ALBERTO GARITANO respondeu que a atualização do sistema é on-line. Inclusive, na relação que está 
sendo enviada. Na carreira de ativos é a relação do dia. Sendo a atualização do dia anterior. Não existindo o 

recibo de quem pagou de casa, no cartão de crédito, por se tratar de uma transação eletrônica. Quem aparecer 
na relação como ativo, está em dia até a data de emissão do relatório. 
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Com a palavra o Presidente da Assembleia Geral FAUES CHERENE JASSUS afirmou que inicialmente para se iniciar 
os trabalhos é necessário o CPF, o endereço, o nome do sócio, comprovante de residência, que isso seria o básico. 
O Presidente do Conselho Deliberativo ROBERTO MONTEIRO, concordou e reforçou não ser o comprovante de 

residência e sim o endereço que consta da ficha.  

O Presidente do Conselho Fiscal EDMILSON VALENTIM perguntou se nessa listagem constará a data de admissão do 
sócio. Com a palavra o Presidente ALEXANDRE CAMPELLO afirmou que na lista que será entregue aos membros 
da junta deliberativa constam todos os dados dos sócios como: data de admissão, se está adimplente ou 
inadimplente, categoria social, matrícula, endereço, telefone e CPF.  

Por fim, depois de algum debate, ficou agendada a próxima reunião da Junta Deliberativa para segunda-feira, 
dia 22 de junho às 16 horas. 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, 16 de junho de 2020. 
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