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ATA DE REUNIÃO Nº 02/2010/CC 

 
 
 Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, às oito horas, 
reuniram-se, em Reunião Ordinária, na Av. Presidente Wilson n° 1.033, Centro - 
São Vicente – SP, por solicitação do pelo Presidente da Fundação, todos os 
membros do Conselho Curador da Fundação Plural, e demais os membros dos 
Conselhos Fiscal e Executivo, em virtude da convocação realizada por meio do 
Edital publicado na edição de 29 de maio de 2010 do Jornal Vicentino. 
 
 O Curador-Mor declarou abertos os trabalhos e apresentou a pauta de 
reunião, contendo os seguintes assuntos: 1) Análise de contas; 2) Análise do plano 
anual de atividades; 3) Análise do relatório anual; e 4) Análise da proposta 
orçamentária; 5) Eleição de membro do Conselho Curador; 6) Discussão sobre Sede 
e Escritórios e 7) Assuntos Gerais. 
 

Iniciou-se a discussão do primeiro item da pauta, após ter sido colocado em 
votação, foram aprovadas por unanimidade dos Conselhos Curador e Fiscal as 
contas do ano de 2009. 
 

Passou-se a discussão do segundo item da pauta, após ter sido colocado em 
votação, foi aprovado por unanimidade do Conselho Curador o plano anual de 
atividades para o ano de 2010. 

 
Passou-se a discussão do terceiro item da pauta, após ter sido colocado em 

votação, foi aprovado por unanimidade do Conselho Curador o relatório anual do 
ano de 2009. 

 
Passou-se a discussão do quarto item da pauta, após ter sido colocado em 

votação, foi aprovada por unanimidade do Conselho Curador a proposta 
orçamentária para o ano de 2010. 

 
Foi dada a palavra aos Sr. Eli Celice Dias, que fez breve relato das 

atividades e da importância da atuação do Curador Antonio Dias Castilho, 
falecido recentemente, na criação da Fundação e da Rede Plural. 
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Passou-se a discussão do quinto item da pauta, após ter sido colocado em 
votação, foi eleito por unanimidade dos membros do Conselho Curador, 
observando-se o disposto nos §3o, §8o e §11 do Art. 8o do Estatuto, e empossado, 
para compor o Conselho Curador o Sr. Odair  Fernandes  Aguiar  Fi lho , 
brasileiro, engenheiro de sistemas, casado, RG nº 04.669.103-6 IFP-RJ, inscrito 
CPF/MF sob o nº 347.467.277-49, residente à Rua Alcantarilla nº 53 Apto 51 - 
Vila Andrade - São Paulo – SP, para o cargo de Curador , pelo período restante 
do mandato em curso, cujo o término dar-se-á em 18/01/2011. 
 

Passou-se a discussão do sexto item da pauta, após ter sido colocado em 
votação, foi aprovado por unanimidade dos membros do Conselho Curador o 
reconhecimento como Sede e  Domicí l io  da Fundação Plural  a  Avenida 
Pres idente  Wilson nº  1 .033,  Bairro  Itararé ,  São Vicente  -  SP, e que 
em virtude de exigências administrativas públicas ou privadas externas e da sua 
atuação em todo o território nacional poderá a Fundação indicar outro Endereço 
Comercial de Referência, devendo ser o local onde se encontra instalado um 
Escritório Regional, instituído conforme previsto no Estatuto e no Regimento 
Interno. Fora do Município Sede deverá se buscar a utilização de espaço 
compartilhado com parceiros afiliados à Rede Plural de Desenvolvimento. Para o 
Município de Santos - SP fica definido como Endereço Comercial de Referência 
da Fundação Plural a Avenida Dino Bueno nº 114, Bairro Ponta da Praia, 
compartilhado com a Federação dos Pescadores do Estado de São Paulo. 

 
Passou-se a discussão do sétimo item da pauta, em assuntos gerais, e com a 

palavra o Presidente do Conselho Executivo relatou que no próximo exercício irá 
se buscar o registro da Fundação como de Utilidade Pública Federal, destacou o 
reconhecimento da Prefeitura Municipal de São Vicente que declarou a Fundação 
como de Utilidade Pública Municipal, afirmando ainda que existem 
entendimentos com órgãos públicos e privados para o estabelecimento de contratos 
e convênios em nível local e nacional, e que a Rede Plural de Desenvolvimento já 
possui 13 entidades afiliadas e 6 parceiros institucionais. O Presidente ressaltou 
também que em resposta à consulta realizada junto ao Ministério Público 
Estadual, o Ofício MPESP nº 0585, datado de 13 de abril 2010, atestou a 
legalidade e regularidade em nosso programa de concessão de bolsas de pesquisas. 
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Nada mais havendo, o Curador-Mor da Fundação Plural, fez um resumo 
da deliberação, agradeceu pela participação de todos os presentes e deu por 
encerrada a Reunião, e eu,___________________________, Secretário-
Geral da Fundação, lavrei a presente Ata, que foi lida, achada conforme e 
assinada por todos os membros do Conselho Curador presentes à reunião. 

 
 
 
 
 

Antonio de Oliveira Lopes 
Curador-Mor 

 
 
 

 Joaquim da Rocha Brites 
Curador 

Odair Fernandes Aguiar Filho 
Curador  

 
 

 

 José Carlos Souza Trindade 
Curador 

Antonio Manoel dos Santos Silva 
Curador 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Álvaro Trindade Prata 
Curador 

Eli Celice Dias 
Presidente do Conselho Executivo 

 

 Alberto de Pinho 
Auditor-Mor do Conselho Fiscal 

 
 


