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A reunião teve início as 19h30min. com o Presidente do Conselho Deliberativo 

Sr. Wagner Tadeu Gama, convidando para compor a Mesa do C.D., o 

Presidente da Comissão da Sindicânca e Disciplina Sr. José Roberto Piva. 

Foram executados os Hinos Nacional Brasileiro e do Primeiro de Maio Futebol 

Clube. O 2º Vice-Presidente do C.D., Sr. José Luiz Targher procedeu a leitura 

da convocação. Dando início aos trabalhos a proposta do Conselheiro 

Fernando Martini, que prevê a possibilidade da D. E. realizar no exercício 2018 

remanejamento de valores nos ítens aprovados pelo C.D. no título 

investimentos de até 20% entre as rúbricas individualizadas foi aprovado por 

unanimidade. 

A seguir o Presidente do C.D. passou a palavra para o Presidente da C.S.D., 

que fez a leitura dos motivos que levaram a ausência do Sr. Dionísio Chiaranda 

na reunião e por consequência do julgamento do seu processo disciplinar.  

O Presidente do C.D. consultou o Plenário que por unanimidade decidiu pela 

continuidade do julgamento mesmo com a ausência do Sr. Dionísio Chiaranda. 

Após as manifestações dos Conselheiros passaram a existir duas propostas, 

a saber: 

 Carta de Advertência e ressarcimento dos danos causados; 

 Suspensão de 30 (trinta) dias e ressarcimento dos danos causados. 

 

A primeira proposta recebeu 04 (quatro) votos, e a segunda proposta recebeu 

27 (vinte e sete) votos; e ocorreram 06 (seis) abstenções. 

Portanto, ficou decidido por maioria dos votos a suspensão de 30 (trinta) dias 

mais o ressarcimento dos danos causados ao terceiro, no qual prestava o 

serviço ao PMFC na Festa do Dia das Crianças em 2017 pelo Sr. Dionísio  
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Chiaranda à partir do dia 20/02/2018 à 21/03/2018, ficando proibido de 

adentrar ao PMFC em quaisquer circunstâncias. 

Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente do Conselho Deliberativo 

Sr. Wagner Tadeu Gama encerrou a reunião.  

 

 

 

WAGNER TADEU GAMA 

Presidente do Conselho Deliberativo 


