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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE 

 
REFORMA ESTATUTÁRIA 

 
14/Mai/2022 – 10h00 – Sede do CAP 

 
 
Aos quatorze dias do mês de maio de 2022, com primeira chamada às 10h00 e segunda 

e última chamada às 10h30, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária – AGE, na sede do 
Clube Alpino Paulista – CAP (CNPJ 44.000.636/0001-09), situada à Rua Barão do Triunfo, 1213, 
bairro Campo Belo, CEP 04602-005, na Capital do Estado de São Paulo, os associados do Clube, 
ativos e com direito à voto, conforme lista de presença anexa, para deliberar sobre a Reforma 
Estatutária, em atendimento às convocações realizadas por (i) edital afixado na sede social do 
Clube, inclusive no Web-Site Oficial (https://www.cap.com.br/post/assembleia-geral-
extraordin%C3%A1ria-para-reforma-estatut%C3%A1ria) e no Instagram (https://www.instagr 
am.com/clubealpinopaulista/), (ii) mensagens eletrônicos via e-mails e Whatsapp e (iii) 
mediante publicação em jornal de circulação diária (Diário de Notícias – ISSN 2675-6676 – Ano 
XXXIV – Nº 7597 – 17 de março de 2022 – página 7, nas versões impressa e online – 
https://diariodenoticias.com.br/index.php/pt/?preview=1&option=com_dropfiles&format=& 
task=frontfile.download&catid=136&id=1200&Itemid=100000000000), como dita o artigo 30º 
do Estatuto Vigente (microfilme nº 527465/2006 – 3º Oficial de Registro de Título e Documentos 
e Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo). 

 
O presidente do CAP, Fabio Alberti Cascino – “Corneto” (CAP #423) abriu os trabalhos 

da AGE, em segunda chamada, às 10h30. A reunião foi gravada em vídeo e encontra-se 
disponível no canal oficial do CAP na plataforma YOU TUBE. 

 
Foi eleito como presidente desta AGE, Leonel do Nascimento Brites, presidente do 

Conselho de Orientação do CAP, associado Benemérito do Clube e ativo na instituição desde 
29/Out/1969, sob o número de matrícula CAP # 279, brasileiro, comerciante, inscrito no CPF 
288.291.078-91 e domiciliado à Av. Cruzeiro do Sul, 2029, apto 02, São Paulo/SP. E como 
secretário desta AGE, Alexandre Dupont de Castro – “OzzY”, associado do Clube desde 
13/Mai/1987, sob o número de matrícula CAP # 496, brasileiro, contabilista, inscrito no CPF 
112.141.508-437 e domiciliado à R. Florida, 169, apto 61, São Paulo/SP. 

 
O presidente da sessão informou que a quantidade de associados ativos atualmente no 

Clube é de 73 (setenta e três) pessoas, sendo 38 (trinta e oito) beneméritos e 35 (trinta e cinco) 
contribuintes, a saber: 

 
(A) 38 (trinte e oito) associados beneméritos: (1) Peter Slavec (CAP #18), (2) Jair 

Ricci Peixoto Laguna (CAP #21), (3) Luiz Guilherme Assumpção – “Meca" 
(CAP # 132), (4) Salvator Licco Haim – “Salvi” (CAP # 173), (5) Domingos 
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Roberto Siniscalco – “Mingo”  (CAP # 175), (6) John George de Carle 
Gottheiner (CAP # 178), (7) Milton Sussumo Shirata (CAP # 193), (8) Max 
Luiz Haim (CAP # 222), (9) Isaac Chvaicer (CAP # 238), (10) Leonel do 
Nascimento Brites (CAP # 279), (11) Álvaro Bento do Jesus Júnior – 
"Spaghetti" (CAP # 280), (12) Peter Joseph Barry (CAP # 309), (13) Lao 
Holland (CAP # 317), (14) Michel Bogdanowicz (CAP # 326), (15) Roberto 
Buscariolli (CAP # 332), (16) Bruno Alberto Sellmer (CAP # 394), (17) Fábio 
Alberti Cascino – “Corneto”  (CAP # 423), (18) Silvio Germano Martins (CAP 
# 425), (19) Luiz Eduardo Consiglio – “Baixinho”  (CAP # 432), (20) 
Alexandre Matiello Cymbalista (CAP # 455), (21) Helena Guiro Pacheco 
Pinto Coelho (CAP # 462), (22) Paulo Rogério Pinto Coelho (CAP # 463), 
(23) Adriano Moniz Petrachi (CAP # 464), (24) Ricardo Leizer (CAP # 470), 
(25) Fausto Gomes Cardim Penteado Nogueira (CAP # 471), (26) Ângelo 
Geron Neto (CAP # 506), (27) Olavo Cardeira Pedro (CAP # 537), (28) 
Dimitri Alexei Gadotti (CAP # 553), (29) Renata Falzoni (CAP # 557), (30) 
Cristiano Baran (CAP # 562), (31) Silvio Dolnikoff (CAP # 581), (32) Cícero 
Augusto Vieira Neto (CAP # 593), (33) José Nelson Barretta Filho (CAP # 
627), (34) Marcelo Krings (CAP # 648), (35) Rosa Belinky – “Rosita” (CAP # 
649), (36) Renato Affonso (CAP # 666), (37) Sergio Roberto Robles Vertiola 
(CAP # 782) e (38) Casemiro Tércio dos Reis Lima Carvalho (CAP # 978). 
 

(B) 35 (trinta e cinco) associados contribuintes: (1) Alexandre Dupont de 
Castro – “OzzY” (CAP # 496), (2) Paulo Rogério Sakamoto Cassis Peres (CAP 
# 540), (3) Marcelo Rey Belo (CAP # 758a), (4) Juliana Noda Bechara Belo Belo (CAP 
# 758b), (5) Daniel Maldaner (CAP # 834), (6) Wagner Diniz de Oliveira (CAP # 891), 
(7) Luciene Ferreira Azevedo (CAP # 916), (8) Luiz Eduardo Carvalho de Andrade (CAP 
# 1012), (9) Silverio Jose Nery Filho (CAP # 1032a), (10) Jussara Jantalia Nery (CAP # 
1032b), (11) Isabel Blanco Escudero – “Bel” (CAP # 1037), (12) Rodrigo Takenaka 
(CAP # 1069), (13) Camila Freire Cavaton (CAP # 1072), (14) Thiago Bim Char (CAP # 
1094), (15) Cesar Felipe Assakura de Freitas Sportore (CAP # 1099), (16) João Paulo 
Lacôrte Benvenuti (CAP # 1103), (17) Eduardo Gelli Araújo (CAP # 1105a), (18) 
Beatriz Zahran Rache Gelli (CAP # 1105b), (19) Rodrigo Vianna Pozo (CAP # 1106a), 
(20) Carolina Fernandes Pozo (CAP # 1106b), (21) Leandro Reis Rodrigues (CAP # 
1107a), (22) Debora Lopes Rueda (CAP # 1107b), (23) João Paulo Santos Barbosa 
(CAP # 1108), (24) Eliseu Frechou (CAP # 1109a), (25) Ana Carla Glossa Fujita (CAP # 
1109b), (26) Lucio Adolfo Meuer (CAP # 1110), (27) Deivid Aparecido Bueno de 
Miranda (CAP # 1111), (28) Vinícius dos Santos Corrêa (CAP # 1112a), (29) Sarah 
Ferreira de Souza (CAP # 1112b), (30) Raíssa Penha de Oliveira Guedes (CAP # 1113), 
(31) Ricardo Nepomuceno Suguiura (CAP # 1114), (32) Alexandre Frederico Leal 
(CAP # 1115), (33) Renata Americo Costa (CAP # 1116), (34) José Torres Galindo Neto 
(CAP # 1117) e (35) Marcio Heder Machado (CAP # 1118). 

 
E em atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 32 do Estatuto Social  

vigente (registrado sob o Microfilme nº 527465/2006), o qual dita que para “... alterar o estatuto 
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ou deliberar pela dissolução do CAP, é exigido o voto concorde de dois terços dos presentes à 
assembleia especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar em primeira 
convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas convocações 
seguintes”, o presidente da reunião informou que a quantidade de associados presentes na AGE, 
ativos e com direito à voto, satisfaz tal critério, perfazendo o total de 21 (vinte e uma) pessoas 
neste plenário e outras 25 (vinte e cinco) procurações enviadas por associados ativos, somando 
o montante de 46 (quarenta e seis) votos para a definição do pleito, sendo maior que o número 
mínimo exigido de 1/3 (um terço) – ou seja 25 (vinte e cinco) votos, do total de associados 
atualmente ativos, os quais somam, como acima já mencionado, um montante de 73 (setenta e 
três) pessoas, tornado viável a AGE e sua respectiva deliberação da reforma do Estatuto Social 
do CAP. 

 
O presidente do CAP informou ainda que recebeu por email, durante a semana, todas 

as 25 (vinte e cinco) procurações de associados ativos, as quais foram previamente impressas e, 
no curso desta reunião, conferidas tanto pelo secretário da AGE, assim como pelo associado 
Marcelo Rey Belo (CAP # 758a), sendo disponibilizadas para apreciação de todos presentes. 

 
Posteriormente, o presidente a AGE ressaltou todas as responsabilidades envolvidas 

para realizar-se uma Reforma Estatutária. E o presidente do CAP explicou a necessidade de 
reorganização do Clube e especialmente de profissionalização da sua gestão e assim a motivação 
de uma Reforma Estatutária, e especial os seguintes tópicos: 

 
(A) PROPORCIONAR SEGURANÇA INSTITUCIONAL AO CAP: 

• ESTABELECER LINHA SUCESSÓRIA EM MANDATOS “TAMPÃO”. 
• DESCENTRALIZAR O PODER GARANTINDO GESTÃO MAIS EFICIENTE, 

DEMOCRÁTICA E REPRESENTATIVA. 
• GARANTIR LONGEVIDADE E CONTINUIDADE DO CLUBE. 

 
(B) ESTABELECER INTRUMENTOS ECONOMICOS E FINANCEIROS MAIS EFICIENTES: 

• TORNAR O CAP UMA OSCIP (LEI 9.970/99). 
• GARANTIR INCENTIVOS FISCAIS PARA DOAÇÕES (PJs e PFs). 
• PERMITIR CONVÊNIOS COM O PODER PÚBLICO. 
 

(C) AMPLIAR OS OBJETIVOS SOCIAIS DO CAP: 
• FOMENTAR INCLUSÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE. 
• PROMOVER VOLUNTARIADO. 
• CRIAR FUNDO PARA CUSTEAR PROJETOS. 

 
Na sequência, agradeceu a Comissão para Modernização do Estatuto Social, coordenada 

por Bruno Alberto Sellmer (CAP # 394), vice-presidente do CAP e que contou com os seguintes 
membros do Conselho de Orientação, (i) Domingos Roberto Siniscalco – “Mingo” (CAP # 175), 
(ii) Luciene Ferreira Azevedo (CAP # 916), (iii) Marcelo Rey Belo (CAP # 758a) e (iv) Silverio José 
Nery Filho (CAP # 1032a), além de sua própria pessoa e também do associado Alexandre Dupont 
de Castro – “OzzY” (CAP # 496), ora secretário desta sessão. E ressaltou que todos trabalharam 
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incansavelmente, e que só no último ano de 2021, foram mais de 30 (trinte) longas noites de 
segundas-feiras para que o texto do novo Estatuto Social pudesse ser finalizado. 

 
Também agradeceu-se os esforços de revisão jurídica pro-bono realizados pelo 

advogado Sr. Marcelo Ricardo Simão (OAB/SP 128.546), bem com a árdua e importante tarefa 
de revisão de texto, gentilmente conduzida pelo associado benemérito Fausto Gomes Cardim 
Penteado Nogueira (CAP # 471). 

 
O secretário da AGE, Alexandre Dupont de Castro, ainda recordou a pitoresca saga para, 

e agradeceu os associados e amigos do CAP, Domingos Roberto Siniscalco (CAP # 175), Jair Ricci 
Peixoto Laguna (CAP # 21) e às famílias Haim e Slavec, pela paciência em cantarem e gravarem 
a melodia e a letra do Hino do Clube. E graças a excelente tessitura vocal, afinadíssima, do Leonel 
Nascimento Brites, que além da cantata, gravou também uma versão assobiada do hino do 
Clube, o que possibilitou aos músicos Sra. Simone Monteiro Pupo e Sr. Maurício Pupo Ferreira a 
transcrição da melodia para uma partitura. 

 
Passou-se então para a deliberação da pauta exclusiva desta reunião. E o novo Estatuto 

Social e seus respectivos anexos (Letra & Partitura do Hino, Lema & Distintivos do 
CAP/EGCAP/eduCAP, Tipografia, Paleta de Cores e Lista de Beneméritos) foram revisitados e 
discutidos com os todos os presentes. Algumas pequenas correções de grafia e texto foram 
promovidas na minuta do Estatuto em deliberação, a saber: 

 
(A) Art. 4º – A associada benemérita Renata Falzoni (CAP # 557), sugeriu incluir no caput 

deste artigo o texto “... promoverá a diversidade...”. 
 

(B) Art. 36º – Os associados Sergio Roberto Robles Vertiola (CAP # 782), Rodrigo 
Takenaka (CAP # 1069) e outros frisaram a importância de se ter um número 
máximo de membros no Conselho Deliberativo. Esta forma foi incluído no caput 
deste artigo o texto “... máximo de 13 (treze) membros...”. 

 

(C) Art. 47º – O associado Rodrigo Takenaka (CAP # 1069), observou que o item VII deste 
artigo estava errado. Constava o texto “... juntamente com o Tesoureiro...”, quando 
o correto é “... juntamente com o Presidente...”, sendo desta forma corrigido. 

 

(D) Art. 60º – O associado Alexandre Dupont de Castro – “OzzY” (CAP # 496), frisou que 
faltava o item II neste artigo, no qual foi incluído o texto “II – Educativo (eduCAP);”. 

 
E ainda associado Sergio Roberto Robles Vertiola (CAP # 782) manifestou a necessidade 

do registro de sua preocupação pessoal com a falta de previsão estatutária para enfrentar as 
restrições colocadas pelas instituições financeiras e bancos quando da transição entre diretorias, 
em função do lapso entre a eleição efetiva posse de uma nova diretoria e o registro desse ato 
em cartório, apresentado ao departamento jurídico do banco. O secretário da AGE explicou que 
não entende haver necessidade de previsão estatutária para tal questão, tendo em vista que a 
comunicação para os bancos e outras instituições financeiras acerca da ata de posse é um rito 
administrativo e que necessita apenas de agilidade e diligência. 
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Assim, o Estatuto Social anexo foi aprovado por unanimidade dos presentes nesta AGE, 
exceto pela abstenção de Sergio Roberto Robles Vertiola (CAP # 782). O presidente e Secretário 
da AGE, assim como o Presidente e o Vice-Presidente do Clube conferiram e rubricaram todas 
as páginas, bem como firmaram a última página do Estatuto Social. E posteriormente, na 
segunda-feira (16/Mai/2022), o mesmo foi ato de rubricar todas as páginas e de firmar a última, 
foi realizado pelo advogado Sr. Marcelo Ricardo Simão (OAB/SP 128.546), em ambas as vias. 

 
Desta forma, foi revogado o Estatuto Social anterior (registro no Microfilme nº 

527465/2006), e o este, aprovado nesta AGE, entrará em vigor no dia seguinte de seu efetivo 
registro no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital 
de São Paulo. 

 
Por fim, o presidente da AGE agradeceu a todos os presentes e deu por encerrada a 

sessão, às 13h00 do dia 14 de maio de 2022, quando foi lavrada esta ata, em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, com seus respectivos anexos (exceto o anexo “lista de presença”, que contém 
o nome e assinatura de próprio punho dos presentes, bem como os demais anexos - as 
procurações e impressões de telas do Web-Site Oficial do Clube, do Instagram, da Apresentação 
Power Point de 30/Mar/2022, dos e-mails de comunicação do edital da AGE e chamamento e, 
por fim, da publicação do edital de convocação em jornal de circulação diária), com todas as 
suas páginas rubricadas e a esta última assinada pelo presidente e secretário desta reunião, 
assim como pelos atuais presidente e vice-presidente do CAP. 

 
São Paulo/SP, 17 de maio de 2022. 
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Leonel do Nascimento Brites 
CAP # 279 – CPF 288.291.078-91 
Presidente da AGE – Reforma Estatutária 
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CAP # 496 – CPF 112.141.508-37 
Secretário da AGE – Reforma Estatutária 
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Fábio Alberti Cascino – “Corneto” 
CAP # 423 – CPF 046.601.688-32 
Presidente do CAP (2021-2022) 
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Bruno Alberto Sellmer 
CAP # 394 – CPF 050.792.288-30 
Vice-Presidente do CAP (2021-2022) 

 


