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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO 
2020 

 
Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte (12/05/2020), às 14 

horas em sua primeira convocação, através do aplicativo zoom pelo link 
https://zoom.us/j/2999271600 considerando a impossibilidade de realização 

presencial devido a pandemia do novo Coronavírus (2019-nCoV), reuniram-se os 
membros da Diretoria, do Conselho Fiscal, Conselho Deliberativo, para deliberarem 
sobre a realização da AGO 2020. Em sua primeira convocação às 14 horas, foi 

dado o início aos trabalhos com os participantes a seguir: ARTUR CRUZ GOMES 
Presidente da ANDE,  MARIANA PICULLI Diretora Administrativa e Financeira, 

LEONARDO TOLEDO JOSGRILBERG Diretor Técnico da ANDE, CLAUDIO FERREIRA 
GARCIA Diretor de Comunicação e Marketing da ANDE,  VITOR DO NASCIMENTO 
PEREIRA Supervisor Técnico da ANDE, PAULO REINALDO ROSSI Presidente do 

Conselho Fiscal, EDSON CÉSAR SLONSKI Membro do Conselho Fiscal, MARCOS 
DOS SANTOS Membro do Conselho Fiscal, IVALDO BRANDÃO VIEIRA Presidente 

do Conselho Deliberativo, LUIZ CARLOS DE ARAÚJO Membro do Conselho 
Deliberativo, LUIS ALBERTO MENESCAL PEDRINHA Membro do Conselho 
Deliberativo. JENISON PINHEIRO PAES Presidente do Conselho de Atletas e 

Membro do Conselho Deliberativo. O Presidente da ANDE o Sr. Artur Cruz Gomes 
deu boas-vindas a todos e agradeceu a participação de todos, em seguida explanou 

a situação geral das modalidades e as adequações que a ANDE fez devido ao 
período de pandemia e salientou a importância da realização da Assembleia 
mesmo que de forma on-line. A Srta. MARIANA PICULLI apresentou as orientações 

obtidos com o RCPJ e a Assessoria Jurídica da ANDE sobre a possibilidade de 
realização da Assembleia Online. O Sr. JENISON PINHEIRO salientou a importância 

do acesso a informação e da realização da Assembleia mesmo que de forma online. 
O Sr. PAULO REINALDO ROSSI afirmou que diante da impossibilidade de realização 
presencial, considera que a realização de forma online seria o melhor caminho para 

a AGO 2020. Após abrir para discussão das possibilidades de realização e sem mais 
nenhum comentário dos presentes, colocou-se em votação a realização da 

Assembleia de forma online via plataforma zoom, a proposta foi aprovada por 
UNANIMIDADE. Sendo assim o Sr. ARTUR CRUZ orientou a Srta. MARIANA PICULLI 
sobre os trâmites que deveriam ser seguidos para garantir o acesso a todos os 

clubes filiados e vinculados e conselho de atletas. Nada mais havendo a ser 
tratado, às 15 horas e 40 minutos encerram-se os trabalhos, e eu, MARIANA 

PICULLI, lavrei a presente ata, que depois de assinada pelo Senhor Presidente da 
ANDE, deverá ser encaminhada para publicação no site www.ande.org.br, e desta 
forma produzir os efeitos legais determinados. 

 
Rio de Janeiro, 12 de maio de 2020. 
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