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ATA DA REUNIÃO CONSELHO FISCAL 2017 
 

 
Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete 

(15/12/2017), às 14:00 na Sede do Comitê Paralímpico Brasileiro, localizado à 
Rodovia dos Imigrantes Km 11,5 s/n, CEP 04.329-000, Vila Guarani, São Paulo -

SP, reuniram-se os Membros do Conselho Fiscal da Associação Nacional de 
Desporto para Deficientes, em gozo dos seus plenos direitos, atendendo a 
convocação através do Ofício ANDE Nº 156/2017 de 30 de novembro de 2017, 

do seu Presidente PAULO REINALDO ROSSI. Foi aberta a 2ª reunião ordinária do 
Conselho Fiscal do ano de 2017 às 14h00 horas conforme convocação. Estiveram 

presentes o Sr. PAULO REINALDO ROSSI (Presidente do Conselho), MARCOS 
DOS SANTOS FERREIRA (Membro), EDSON CÉSAR SLONSKI (Membro), 
MARIANA PICULLI Diretora Administrativa e Financeira. O Sr. PAULO REINALDO 

ROSSI Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Srta. MARIANA 
PICULLI, para secretariar os trabalhos da 2ª reunião ordinária do Conselho fiscal, 

que foi aceito por todos. O Sr. Presidente do Conselho Fiscal, iniciou a reunião 
dando boas-vindas e agradecendo os presentes. Dando início a pauta do dia, a 
Diretora Administrativa e Financeira da ANDE apresentou os projetos 

formalizados, executas e prestados contas no ano de 2017, salientando o desafio 
da nova gestão em organizar a área administrativa e financeira da entidade no 

primeiro ano de gestão, apresentou os processos criados a fim de garantir uma 
gestão eficiente e transparente. O Sr. PAULO REINALDO ROSSI afirmou que fica 
claro o trabalho da atual gestão na melhora do trabalho apresentado, e que 

espera que para o próximo ano possam evoluir ainda mais na área da 
governança. A Srta MARIANA PICULLI afirmou que processos estavam sendo 

criados, os funcionários treinados e com o apoio do Conselho Fiscal toda a 
diretoria da ANDE buscava melhorar ainda mais o trabalho. Não havendo mais 
nada a registrar, o senhor PAULO REINALDO ROSSI presidente do Conselho 

Fiscal, deu por encerrado os trabalhos, e eu, MARIANA PICULLI, Lavrei a 
presente ata às 15:35, que depois de assinada pelo Senhor Presidente do 

Conselho Fiscal, deverá ser encaminhada para publicação no site 
www.ande.org.br, e desta forma produzir os efeitos legais determinados.  
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