
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO BRIDGE CLUBE DO RIO DE JANEIRO 

 

 Aos vinte e seis dias do mês de abril de 2021, convocados por Edital de 09 de abril de 

2021, em atenção às disposições estatutárias, e às contingências atuais de distanciamento 

social no país, mediante postagem no site do BCRJ (www.bridge.org.br) e, igualmente, através 

de publicação de mensagem no grupo de WhatsApp de todos os sócios do Clube em tela, sem 

qualquer exceção, reuniram-se os associados, virtualmente, por intermédio de plataforma de 

vídeo conferência (zoom), às 20 horas, em primeira convocação, haja vista o comparecimento 

expressivo de mais de 2/3 dos sócios (28), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

(1) Relatório da Diretoria; 

(2) Exame e discussão do Balanço referente a 2020; 

(3) Eleição de 10 (dez) membros efetivos  para o Conselho Deliberativo; 

(4) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Clube; 

(5) Assuntos de interesses gerais. 

Nessa ocasião, aclamaram, como presidente da Assembleia, por indicação do 

representante legal do Clube, o Sr. Francisco de Assis Chagas de Mello e Silva, brasileiro, 

casado, inscrito na OAB sob o n° 18.735, CPF 038.508.037-91, residente nesta cidade na Rua 

Conde Bernadotte, 26, Bloco 2, Apt. 806, CEP 22.430-200, Leblon, e, como Secretária, a Sra. 

Maria Lúcia da Silva Menezes, brasileira, divorciada, aposentada, portadora da Carteira de 

Identidade nº 03362118-6, expedida pelo IFP/RJ, CPF 369.451.377-91, domiciliada na Rua das 

Palmeiras 32/406, Botafogo, Rio de Janeiro, CEP 22.270-070. Ato contínuo, concedeu-se a 

palavra ao Presidente do Clube, Sr. Roberto Martiniano Figueira de Mello, brasileiro, casado, 

aposentado, portadora da Identidade nº 02504564-2, expedida pelo IFP/RJ, CPF 311.119.477-

91, domiciliado nesta cidade na Avenida Alexandre Ferreira nº 311/101, Lagoa, CEP 22.470-

220, para apresentação do Relatório Anual da Diretoria e, igualmente, para exame e discussão 

do Balanço referente a 2020 (itens 1 e 2 da ordem do dia). 

O presidente informou que os documentos em apreço já eram do conhecimento de 

todos os associados, eis que publicados anteriormente no site do BCRJ e, portanto, estaria 

pronto para esclarecer quaisquer questões menos claras ou dúvidas porventura ainda 

existentes entre os sócios. Não havendo perguntas e, sendo certo que todos se mostravam 

plenamente satisfeitos, o presidente da Assembleia solicitou a aprovação por aclamação do 

Relatório anual da Diretoria e também do Balanço do ano de 2020, no que foi atendido por 

todos os presentes. 

Em seguida, passou-se ao terceiro item da ordem do dia, relativo à eleição de 

membros para o Conselho Deliberativo. Apresentaram-se duas chapas para a disputa da 

eleição; a da Renovação, e a número 2. Apurados os votos, sagrou-se vencedora a Chapa 

número 2, por catorze votos a dez, e quatro abstenções, composta pelos seguintes associados: 

Marcelo de Lima Castello Branco, engenheiro, divorciado, portador da Carteira de Identidade 



nº 19144534, expedida pelo IFP/RJ, CPF 398.043.648-91, residente nesta cidade, na Rua 

Bulhões de Pedreira 563/603, Copacabana, CEP 22.450-170, Orlando Correa Neto, brasileiro, 

engenheiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 1665045-9, expedida pelo 

Detran/RJ, residente nesta cidade, na Rua Neves da Rocha nº50/501, CEP 22.470-150, 

Bernardo Barbosa Martins Simões Corrêa, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira 

de Identidade nº 30790259-6, expedida pelo SSPSP/Detran, CPF 267.937.838-58, residente 

nesta cidade, na Rua Professora Vera Suassuna , casa N23, Itanhangá, complemento 

Condomínio Vila do Golf, Arnaldo Franco de Toledo, brasileiro, união estável, engenheiro, 

portador da Carteira de Identidade nº 1308242, CPF 001.174.207-00, residente nesta cidade, 

na Rua Marquês de São Vicente nº 287, Gávea, CEP 22.641-041, Maria Lúcia da Silva Menezes, 

já qualificada, Luís Antônio Espírito Santo Palmeira, brasileiro, casado, funcionário público, 

portador da Carteira de Identidade nº 3404927-0, expedida pelo IFP/RJ, CPF 406.074.107-87, 

domiciliado nesta cidade, na Rua Clóvis Bevilaqua 126/201, Tijuca, Pedro Paulo Lima de 

Castello Branco, brasileiro, casado, aposentado, portador da Carteira de Identidade nº 

1584744-5, expedida pelo IFP/RJ, CPF 031.617.307-04, residente nesta cidade, na Rua Ivone 

Cavaleiro 120/201, Jardim Oceânico, Barra da Tijuca, CEP 22620-290, Claudio Cezar de 

Andrade, brasileiro, casado, engenheiro, Portador da Carteira de Identidade nº 175.751, 

expedida pelo Ministério da Marinha, CPF 026.660.147-20, domiciliado nesta cidade, na Rua 

Desembargador Alfredo Russel 130/501, Leblon, CEP 22431-030, Christiano Guimarães 

Fonseca, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 183436, 

expedida pelo Ministério da Marinha, CPF 010.356.217-53, domiciliado nesta cidade, na Rua 

Prudente de Morais nº 1620/102, Ipanema, e Francisco de Assis Chagas de Mello e Silva, já 

qualificado, os quais tomarão posse no dia primeiro de maio de 2021, de acordo com o artigo 

50, parágrafo terceiro do Estatuto Social. 

Em seguida, passou-se ao quarto item da pauta, relativo à eleição para presidente e 

vice-presidente do Clube, para serem empossados no  próximo dia primeiro de setembro, 

conforme dispõe o parágrafo primeiro do artigo 57 do Estatuto Social. Apresentaram-se duas 

chapas, a primeira encabeçada pelo presidente atual do Clube, Sr. Roberto Martiniano Figueira 

de Mello, já qualificado, e a segunda, que sagou-se vitoriosa por quinze votos a doze, e uma 

abstenção, composta pelos seguintes associados, respectivamente, presidente e vice-

presidente, agora eleitos: João de Deus Silva Neto, brasileiro, casado, empresário, portador da 

Carteira de Identidade nº 9002384271, expedida pelo SSP/RS, CPF 180.475.640-72, residente 

nesta cidade, na Rua Júlio de Castilhos nº 89/102, Copacabana, CEP 22.081-025, e Fernando 

Luiz Cysneiros, brasileiro, divorciado, aposentado, portador da Carteira de Identidade 

2366589-6, expedida pelo Detran/RJ, CPF 295.687.067-04, domiciliado nesta cidade, na Rua 

Visconde de Pirajá nº 282/1203, Ipanema, CEP 22.410-000. 

Finalmente, no quinto item relativo a Assuntos Gerais, alguns associados fizeram uso 

da palavra para enaltecer e agradecer o belo trabalho desenvolvido pelo atual presidente, Sr. 

Roberto Martiniano Figueira de Mello, no desempenho do cargo, especialmente o presidente 

eleito, João de Deus Silva Neto. Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral 

Ordinária a deu por encerrada às 21 horas. 



A reunião foi, toda ela, gravada em disco, e encontra-se à disposição para exame de 

todos os interessados. Eu, a Secretária, lavrei a presente Ata, assinadas por mim e pelo 

presidente da Assembleia. 

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2021. 

 

Francisco de Assis Chagas de Mello e Silva 

Presidente da Assembleia 

 

Maria Lúcia da Silva Menezes 

Secretária da Assembleia. 


