REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIAÇÃO SERPIÁ
No dia 26 de novembro de 2009, reuniu-se pela 3ª vez consecutiva o Conselho
Deliberativo da Associação SERPIÁ, para tratar da aprovação do Regimento Interno da
Entidade.
Da presente reunião participaram o presidente do Conselho, Hélio Cadore, a vicepresidente, Maria Aparecida de Luna Pedrosa, os conselheiros Aparecido Ferrari Rolin,
Ingrid Fabian Cadore, Mario Pedrosa e Marcos Aurélio de Lima, a coordenadora
executiva Maria Augusta Guimarães e o convidado Pedro Ivo Arruda. Os conselheiros
Agnaldo Castanharo e Regina Célia T.Castanharo justificaram sua ausência.
Os Conselheiros já haviam se reunido em ocasiões anteriores, para tratar desse tema,
quando aprovaram as seguintes partes do Regimento Interno: Título Único: Eixos de
Atuação da SERPIA; Título I – Dos Órgãos de Atuação da Serpiá, envolvendo:
Assembléia Geral, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Coordenação Executiva,
além das Seções I - Coordenação Administrativa Financeira, Seção II - Coordenação
Clínica e Seção IV - Coordenação de Ensino e Transmissão e suas respectivas
subseções. Também já haviam sido aprovados os capítulos I, II, III, V, VI, VII e VIII
das disposições Gerais.
Para a presente reunião restará a discussão da Seção II do Título I que se refere à
Coordenação Sociocultural e o Capítulo IV das disposições gerais, que trata das
Eleições.
Após dar as boas vidas aos presentes o Sr.Hélio pediu ao advogado Pedro Ivo Arruda,
redator de todo o texto do Regimento Interno, para que se apresentasse aos Conselheiros
os tópicos relativos à Coordenação Sociocultural e às Eleições.
Debatida a redação e acolhidas sugestões ao conteúdo em pauta, o Presidente colocou
em votação o texto final do Regimento Interno, que foi aprovado por unanimidade pelos
Conselheiros, passando a vigorar a partir desta data.
O Presidente agradeceu muito aos Conselheiros e Coordenadores pelo trabalho de
fôlego desenvolvido por todos para a elaboração e aprovação do presente Regimento
Interno, que considerou muito completo, e destacou a dedicação abnegada do advogado
de Pedro Ivo Arruda que, com o apoio de Rafael Finatti, despendeu alguns meses em
entrevistas, coleta de dados e redação de todos ao capítulo e artigos do Regimento ora
aprovado.
Como segundo item da pauta o Sr.Hélio apresentou o Balancete da SERPIÁ no período
de janeiro a setembro de 2009 e pediu ao Conselheiro Mario Pedrosa, que lesse o

Parecer do Conselho Fiscal, assinado pelos Conselheiros Maurílio Leopoldo Schmitt,
José Geava Neto e Dieter Lengning. Esse parecer, de 30/09/2009, atesta que as
demonstrações contábeis e financeiras elaboradas pelo Contador Luis Bravi, apresentam
adequadamente a situação contábil e financeira da Associação SERPIÁ.
Nada mais havendo a tratar o presidente agradeceu mais uma vez aos presentes e
encerrou a reunião.
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