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CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA 

CONSELHO DELIBERATIVO 

 

ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO 

REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2021 

 

1. Data, hora e local: Início às 10 horas e encerramento às 15 horas, do dia 26 de maio de 2021, na forma 

virtual, considerando, também, as restrições impostas pelo Poder Público face à pandemia da COVID-19. 

 

2. Convocação: Efetuada através de edital exarado pelo Presidente do Conselho Deliberativo em 20 de 

maio de 2021, enviado aos respectivos endereços eletrônicos dos Srs. Conselheiros cadastrados na 

Secretaria do Clube.  

 

3. Ordem do dia: 1. Deliberar pela outorga do título de Sócio Honorário ao Sr. EDSON ARANTES DO 

NASCIMENTO – PELÉ com as seguintes opções: SIM, para aprovar; e NÃO, para reprovar. 

 

4. Trabalhos da sessão: Abertos os trabalhos do Conselho, a votação foi iniciada às 10 horas e encerrada 

às 15 horas. Transcorridos os trabalhos sem quaisquer incidentes, verificou-se que foram expedidas 296 

(duzentos e noventa e seis) senhas e obtido o seguinte resultado: 175 (cento e setenta e cinco) votos pela 

aprovação; 1 (um) voto contrário à aprovação; e, 120 (cento e vinte) abstenções. A partir desse resultado, 

às 15 horas e 30 minutos, o Sr. Presidente do CD declarou aprovado o item único da Pauta, determinando à 

Secretaria do Clube que providenciasse, de pronto, a informação do resultado da votação aos Srs. 

Conselheiros. 

 

5. Registros: Ausência justificada tempestivamente, na forma da Convocação exarada, do Conselheiro Sr. 

GUSTAVO LUIZ GOUVÊA DE ALMEIDA JÚNIOR. O link do sistema de votação e as senhas 

respectivas foram enviadas para todos os Conselheiros, sendo consignada a presença mediante a 

confirmação do voto. Assim, foi registrada, portanto, a presença de 176 (cento e setenta e seis) 

Conselheiros.  

 

6. Encerramento: Cumpridas as formalidades legais e estatutárias e nada mais havendo a tratar, foi 

encerrada a sessão pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. CARLOS EDUARDO AMARAL 

FONSECA, e eu, MARCELO AUGUSTO CAMACHO ROCHA, 1º Secretário, lavrei a presente ata, que, 

conferida e achada conforme, é assinada por mim, na forma dos artigos 56 e 85 do Estatuto do Clube, 

juntamente com o Presidente do Conselho Deliberativo, para produzir os efeitos de direito. 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMARAL FONSECA 

(PRESIDENTE DO C.D.) 

 

MARCELO AUGUSTO CAMACHO ROCHA 

(1º SECRETÁRIO DO C. D.) 
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Assinaturas

Marcelo Augusto Camacho Rocha
Assinou

Carlos Eduardo Amaral Fonseca
Assinou

Log

29 jun 2021, 11:22:09 Operador com email cefonsec@globo.com na Conta e2fa7705-2dcc-4dbc-b833-454981a06182

criou este documento número b5a6d567-7316-48a5-99a6-1ba72242cc1c. Data limite para

assinatura do documento: 29 de julho de 2021 (10:56). Finalização automática após a última

assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

29 jun 2021, 11:22:23 Operador com email cefonsec@globo.com na Conta e2fa7705-2dcc-4dbc-b833-454981a06182

adicionou à Lista de Assinatura:

marceloacrocha1@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via

token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Marcelo Augusto Camacho Rocha, CPF 023.545.687-03 e Telefone

celular *******8188, com hash prefixo d8a79c(...).

29 jun 2021, 11:22:38 Operador com email cefonsec@globo.com na Conta e2fa7705-2dcc-4dbc-b833-454981a06182

adicionou à Lista de Assinatura:

cefonsec@globo.com, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token);

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Carlos Eduardo Amaral Fonseca, CPF 077.077.937-90 e Telefone

celular *******8001, com hash prefixo e7d372(...).

29 jun 2021, 11:22:50 Operador com email cefonsec@globo.com na Conta e2fa7705-2dcc-4dbc-b833-454981a06182

alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 29 de julho de

2021 (10:56).

29 jun 2021, 11:23:47 Marcelo Augusto Camacho Rocha assinou. Pontos de autenticação: telefone celular

*******8188 (via token), com hash prefixo d8a79c(...). CPF informado: 023.545.687-03. IP:

187.16.106.37. Componente de assinatura versão 1.120.3 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

29 jun 2021, 11:25:06 Carlos Eduardo Amaral Fonseca assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *******8001

(via token), com hash prefixo e7d372(...). CPF informado: 077.077.937-90. IP: 179.67.151.74.

Componente de assinatura versão 1.120.3 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

29 jun 2021, 11:25:06 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

b5a6d567-7316-48a5-99a6-1ba72242cc1c.

Hash do documento original (SHA256): 3aaac958d4201063fe21eae8f11da1a595d6d02a668aa176e257ea3299ae5f16
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