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ATA DA REUNIÃO DA JUNTA DELIBERATIVA 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA   

 

Aos 7 dias do mês de Abril de 2022, devidamente convocados pelo EDITAL 
exarado em 1 de Abril de 2022, 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 Otto Alves de Carvalho 
Junior, Presidente da Diretoria Administrativa Jorge Nuno Odone de Vicente 
da Silva Salgado, Presidente do Conselho Deliberativo Carlos Eduardo 
Amaral Fonseca, Presidente do Conselho Fiscal João Marcos Gomes de 
Amorim e o Vice-Presidente do Conselho de Beneméritos Eduardo Ferreira 
Rebuzzi, na ausência do Presidente Antonio Frutuoso Pires Peralta,  além 
dos Secretários nomeados para a Junta Deliberativa, os associados Bruno 
Iglesias Borges Rodrigues e Ricardo Seixas Figueiredo. 

Às 17:10 horas o Presidente Otto Carvalho deu início aos trabalhos saudando a 
todos os presentes, prossegiu comunicando que o Presidente do Conselho de 
Beneméritos Antonio Frutuoso Pires Peralta não poderia estar presente a 
reunião, por estar em viagem ao exterior, sendo substituido por seu Vice-Presidente, 
Eduardo Ferreira Rebuzzi. 

Dando prosseguimento o Presidente da Junta Deliberativa Otto Carvalho 
afirmou que conforme foi definido, na reunião de 28 de Junho de 2021, do Conselho 
Deliberativo, a respeito dos sócios recadastrados, ser necessário para o sócio poder 
participar da Eleição: ter acima de 18 anos, ser associado há pelo menos um ano, 
contado da data anterior a reunião da Junta, dia 6 de abril de 2022, e estar quite com 
sua situação financeira e cadastral junto ao Clube. Informou que sua vontade é 
realizar a eleição no formato híbrido, no dia 30 de Abril, sábado, na sede do 
Calabouço, com seu início às 10 horas e seu encerramento às 22 horas. Por fim, 
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comprometeu-se a emitir um comunicado constando todas as informações 
necessárias para a realização do pleito. 

O secretário Bruno Iglesias apresentou três propostas encaminhadas pelo 
departamento de compras do Clube com empresas capacitadas para realizar à 
eleição.  

O Presidente Otto Carvalho colocou o tema para debate sobre técnica e preço das 
empresas e, ao final, os membros da Junta em votação unamine, optaram pela 
empresa Tafner Solutions Ltda, ficando a Diretoria Administrativa responsável pela 
contratação.  

Foi apresentada pela Secretaria uma relação inicial de associados com 5.879 sócios 
aptos a participar do pleito. Em análise pela Junta foram verificadas inconsistências 
em pouco mais de 200 cadastros, ausência de 17 Beneméritos e Grande Beneméritos 
e a existência de 21 Beneméritos e Grande Bebeneméritos já falecidos.  

O Presidente do Conselho Deliberativo Carlos Fonseca esclareceu que os 
Beneméritos e Grande Beneméritos, amparados no Estatuto, são desobrigados de 
realizer o recadastramento, sendo assim, devem constar da lista de aptos a votar. 
Também ficou definido entre os membros da Junta Deliberativa que serão retirados 
da listagem os sócios sem e-mail, sem CPF e os com mais de 100 anos. 

A Junta decidiu, por unanimidade, que a Secretaria do Clube revisasse as 
inconsistências observadas e apresentasse novamente a relação por meio de 
aplicativo eletrônico para nova deliberação dos membros da Junta. 

Não havendo mais nada a tratar, com a concordância dos membros da Junta, o 
Presidente Otto Carvalho suspendeu a reunião até que a nova listagem fosse 
apresentada.  

Em 8 de abril de 2022, foram retomados os trabalhos, mediante a reapresentação da 
listagem pela secretaria, após os trabalhos de conferência e correção, agora contendo 
5.853 associados aptos. Os membros da junta Deliberativa puderam analisar a 
listagem reapresentada e apresentaram seus votos por meio do aplicativo eletrônico. 
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Na sequência, o Presidente da Assembleia Geral Otto Carvalho proclamou o 
resultado da votação, novamente por unanimidade, a Junta aprovou a listagem de 
associados aptos a votar na Assembleia Geral Extraordinária, com o seguinte 
resultado: BENEMÉRITOS somados aos GRANDES BENEMÉRITOS 139, 
BENFEITOR REMIDO 957, CAMPEÃO 113, EMÉRITO 54, GERAL 1.102, 
PATRIMONIAL 170, PROPRIETÁRIO BRONZE 342, PROPRIETÁRIO 
DIAMANTE 2.045, PROPRIETÁRIO OURO 37, REMIDOS 894, Total de 
Associados 5.853. 

Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente da Junta Deliberativa Otto 
Carvalho deu por encerrada a reunião e determinou que eu, o Secretário Ricardo 
Figueiredo, lavrasse a presente Ata.  

 

Rio de Janeiro, 8 de Abril de 2022. 

 

Bruno Iglesias Borges Rodrigues 
Secretário da Junta Deliberativa 

 

Ricardo Seixas Figueiredo 
Secretário da Junta Deliberativa 

 

Otto Alves de Carvalho Júnior 
Presidente da Junta Deliberativa  
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