
Resenha da ata da 4ª Reunião Ordinária  
do Conselho Deliberativo

Realizada em 28 de maio de 2020 – por videoconferência

Declarada aberta a 4ª. Reunião Ordiná-
ria do Conselho Deliberativo, sob a presi-
dência do Presidente do Conselho Deli-
berativo, Paulo César Corrêa Borges, da 
Vice-Presidente, Rosy Maria de Oliveira; 
do 1º. Secretário, Edson Toshio Kubo; da 
2ª. Secretária, Ester Mirian Belo Rodrigues, 
realizada por videoconferência, em razão 
da quarentena imposta pela pandemia do 
coronavirus, Covid-19, com o isolamento 
social. O Presidente do Conselho Delibe-
rativo, Paulo César Corrêa Borges, saudou 
a todos, comunicando que a Mesa Direto-
ra está se dedicando para dar o melhor em 
prol da nossa associação dentro do associa-
tivismo, com transparência, compromisso 
e unidade com o Bem Comum. Represen-
taram os aniversariantes do mês o conse-
lheiro Cássio Juvenal Faria e a conselheira 
Vera Lúcia Pinheiro Morgado. O Presidente 
do Conselho Fiscal, Luiz Sérgio Schiachero 
desejou uma boa tarde a todos, o Presiden-
te da Diretoria Executiva, Álvaro Gradim, 
cumprimentou a todos. Foi aprovada sem 
discussão ou retificação a ata da 3ª. Reunião 
realizada em 30 de abril.
Inversão da Ordem dos Trabalhos.

Ordem do dia: 
Referendum das deliberações da mesa 

diretora, Ofício 63 do GP 11.05.2.020 – De-
missões de 43,76% do Quadro de Pessoal 
e Suspensão de Atividades de Unidades de 
Lazer. Ofício 29 CD-PCCB/Mesa Diretora, 
11.05.2.020 – Solicitamos a complemen-
tação das justificativas; cujos questiona-
mentos foram respondidos no ofício 65, 
de 22 de maio e pelo anexo 3º., que foi o 
relatório elaborado pelo Gerente de Con-
troladoria, Senhor Jailson Gomes e que 
foi encaminhado aos(às) Conselheiros(as) 
para conhecimento do teor. Em despacho 
da Mesa Diretora, consta que aguardamos 
mais esclarecimentos da Diretora Econô-
mico-Financeira, Elza Barbosa da Silva. 
Passou-se aos debates sobre os questiona-
mentos solicitados à Diretoria Executiva. 
A Conselheira Giuliana Angela Palumbo 
lamentou muito que a Diretoria Executiva 
tenha demitido 43,76% dos funcionários, 
prejudicando inúmeras famílias, deixou 
registrado sua insatisfação pelas demis-
sões; o Conselheiro Antônio Luiz  Pires 

Neto indagou sobre o passivo trabalhista e 
cumprimentou a Mesa pelo despacho de 27 
de maio, questionando as informações so-
licitadas à Diretoria Executiva, não foram 
subscritas pela senhora Diretora Econômi-
co-Financeira, que pelo Estatuto tem com-
petência específica nessa parte. Conselheiro 
Feres Sabino reiterou os cumprimentos à 
Mesa e manifestou seu descontentamento 
com as decisões da Diretoria Executiva. O 
Presidente do Conselho Deliberativo, Pau-
lo César Corrêa Borges colocou em vota-
ção a ratificação dos esclarecimentos feitos 
pela Mesa do Conselho Deliberativo com o 
adendo do Conselheiro Antônio Luiz Pires 
Neto. Foi aprovada por unanimidade. Pro-
posta da Conselheira Helena Niskier que 
solicita esclarecimentos na forma do art. 2º., 
Inc. XII, do Regimento Interno do Conse-
lho Deliberativo: qual a real situação atual 
da Associação dos Funcionários Públicos 
do Estado de São Paulo? O que esperar no 
retorno das atividades?  Diminuição de pelo 
menos 44% nas diversas áreas?  Podem ser 
encaminhados relatórios de setores de coor-
denação e de seus planejamentos? Quais as 
negociações efetuadas com setores como 
Qualicorp, Seguros, Apps, etc?  Pelo ofício 
31. CD, de 12.05.2.010, a Mesa Diretora 
do Conselho Deliberativo, reunida virtual-
mente, encaminhou à Diretoria Executiva 
essas indagações, que foram respondidas 
pelo Of. 65, de 22.05.2.020. Álvaro Gradim, 
Presidente das Diretoria Executiva, infor-
mou que os gerentes foram os responsáveis 
pelos funcionários desligados. Aprovado 
por unanimidade o envio do Ofício enca-
minhado pela Mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo, referente à indicação da Con-
selheira Helena Niskier. Proposta da Con-
selheira Vera Lúcia Pinheiro Morgado de 
pedido de informações à Diretoria Executi-
va. Foi aprovada. Proposta do Conselheiro 
Feres Sabino, de 14.05.2.020, para requisitar 
à Diretoria Executiva o processo, o contrato 
e os comprovantes de pagamentos feitos à 
Empresa Fiuza Arquitetura Ltda., e escla-
recimentos sobre a Portaria 05/2.020. Foi 
feito o encaminhamento do Of. 30-CD, de 
15.05.2.020, respondido pelo ofício 66, de 
22.05.2.020 do Gabinete da Presidência da 
Diretoria Executiva. A Mesa entendeu ins-
taurar um processo e remeter cópia a todos 

os conselheiros, inclusive do manual de 
bens e das portarias. Conselheiro Eduardo 
Primo Curti viu uma insegurança para fazer 
qualquer tipo de manifestação no processo. 
O Presidente do Conselho Deliberativo, 
Paulo César Corrêa Borges, informou que a 
Mesa poderá decidir à parte e no lugar certo 
a questão do sobrestamento. Aprovado por 
unanimidade. O Presidente do Conselho 
Deliberativo, Paulo César Corrêa Borges, 
pediu que fosse feita a requisição de cópias 
digitalizadas do processo de contratação da 
empresa Fiuza e rescisão contratual. Álvaro 
Gradim, Presidente da Diretoria Executiva, 
informou que encaminhou a cópia digitali-
zada do contrato e da rescisão. Proposição 
de 14.05.2.020, do Conselheiro Feres Sabi-
no, requerendo cópia do contrato celebra-
do com a Empresa Oracle. Essa solicitação 
foi prejudicada pelos esclarecimentos feitos 
pelo Presidente da Diretoria Executiva, Ál-
varo Gradim. Aprovada por unanimidade a 
ratificação. Proposição do Conselheiro Fe-
res Sabino, de 14.05.2.020, requerendo que 
se convoque imediatamente uma reunião 
extraordinária para decidir o que for de 
direito ou que se instale uma comissão de 
investigação, para avaliar o comportamen-
to da Diretoria Executiva diante do ofício 
063-GP, de 11.05.2.020, sobre as demissões 
de 43,76% do quadro de pessoal e suspen-
são das atividades em unidades de lazer, 
pelo Of. 29-CD, de 11.05.2.020, foram so-
licitados esclarecimentos complementares 
à Diretoria Executiva. Ficou prejudicada a 
votação. 

Pequeno expediente 
Passou-se da Presidência à Vice-Presi-

dente, Rosy Maria de Oliveira, pedido de 
dispensa da leitura das correspondências 
expedidas. Álvaro Gradim, Presidente da 
Diretoria Executiva, pediu autorização para 
se retirar. O Presidente do Conselho Deli-
berativo, Paulo César Corrêa Borges agra-
deceu a participação da Diretoria Executi-
va. A Diretora Econômico-Financeira, Elza 
Barbosa da Silva, também cumprimentou a 
Mesa e agradeceu o convite. Não havendo 
discussão a respeito da dispensa da leitura 
da correspondência expedida, entrou em 
votação. Foi aprovada. No mesmo sentido 



a dispensa da leitura das correspondências 
recebidas. Entrou em votação. Foi aprovada.  

Breves comunicados 
O Presidente do Conselho Deliberativo, 

Paulo César Corrêa Borges, comunicou em 
plenário o Processo CD-06/2.020, de indi-
cação de concessão do título de presidente 
de honra ao Conselheiro Vitalício Antonio 

Tuccilio. Aguardando reunião presencial 
para votação secreta.  

Grande expediente 
Não houve inscritos. 

Assuntos Gerais
A Conselheira Rosy Maria de Oliveira 

também informou não haver inscritos.

 Houve a leitura dos aniversariantes, 
datas comemorativas do mês e as justi-
ficativas de ausência. O Presidente do 
Conselho Deliberativo, Paulo César Cor-
rêa Borges, agradeceu a participação de 
todos e o empenho dos integrantes da 
Mesa Diretora e dos colaboradores e en-
cerrou a reunião.


