
Federação de Remo do Estado do Rio de Janeiro 
 Av. Borges de Medeiros, 1424, bloco 03, box 01 - Lagoa - Rio de Janeiro 

Tel./Fax: 2240-7769 - CEP 22470-003 - E-mail: remorio@frerj.com.br 

C.N.P.J.: 34.179.770/0001-65       

 

     

      
 

 

 

 

 

 

 

  F 

  R 

  E 

  R 

  J 

 
 

 

R 

E 

R 

J 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO 

DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, REALIZADA EM 18 DE 

FEVEREIRO DE 2020. 

 
Aos dezoito de fevereiro de dois mil e vinte, às 18:30 horas na sede da federação, 

situada na Lagoa, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os representantes dos 

clubes filiados: Club de Regatas Vasco da Gama (Horacio C. Neto), Botafogo de Futebol e 

Regatas (Hilário de Gouveia), Grêmio de Vela da Escola Naval (Celso de Oliveira Batista), 

Clube de Regatas Guanabara (Marcos Lemos), Clube de Regatas do Flamengo (Bruno 

Cotechia) e CR Piraquê (Artur Feighelstein).. Dando início aos trabalhos, secretariando 

Tatiana Leal dos Santos, e presidindo a Assembleia o Sr. Paulo Roberto de Carvalho, 

Presidente da FRERJ, que deu por aberta a sessão, cujas pautas eram: item a) Continuação da 

AGE realizada em 25.11.19; item b) eleição para Vice-Presidente da Frerj, item c) assuntos 

gerais;  Dando início à assembleia, pelo item a, o Presidente da Frerj, cumprindo a pendencia 

da AGE anterior, disse que sua candidatura à presidência da CBR seria constituída com 

Fabiana Beltrame que ocuparia o cargo de vice-presidente, pelo que reiterou o apoio dos 

clubes filiados, sendo que a exceção do C.R. Flamengo, todos os demais ratificaram o apoio; 

pelo item b, foi deliberado por todos no sentido da falta de necessidade de eleições para vice-

presidente da FRERJ em virtude do seu Estatuto indicar que na falta do Presidente os 

diretores poderiam assumir o cargo até novas eleições; item c) assuntos gerais, primeiramente, 

foi homologado pelo clubes presentes a nova Comissão dos Atletas encabeçada pelo atleta 

Diego Donizete Nazário como Presidente, uma vez que foi chapa única; tendo a Comissão o 

prazo de duração de 3 (três) anos, a contar desta data e a encerrar no dia 18 de fevereiro de 

2023, e prosseguindo, o Presidente da FRERJ consultou os clubes no sentido de reverter para 

si na forma de pró-labore, o valor de R$1600,00 reais que a federação deixaria de pagar para a 

contratação de ambulância para 10 regatas, o que foi aprovado por unanimidade pelos 

presentes, sendo que ficou estabelecido que qualquer forma de iniciativa neste sentido deveria 

ser objeto de nova deliberação; por fim, no calor da discussão sobre transferência de atletas 

entre os clubes C.R. Vasco da Gama e Botafogo F.R., os diretores de remo Marcos Almeida e 

João Gualberto se desentenderam e por tal motivo este subscritor foi obrigado a encerrar a 

assembleia, não cabendo neste leito descriminar detalhes do ocorrido, pelo que se deu por 

encerrada a assembleia. 

 

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020. 

 

 

Paulo Roberto de Carvalho   Tatiana Leal dos Santos 

FRERJ – Presidente    Secretária 


