
Plenária 
 
Conselheiros,titulares e suplentes. 
Esse documento tem o objetivo de vos informar que o vilão não sou eu. 
Tivemos a Plenária dia 27/02 e um dos itens da pauta: recomposição da 
Diretoria Executiva. 
Esse documento era para ter sido colocado para vocês na véspera da 
Plenária,mas como no dia 12/02/2021 nuns questionamentos feitos pelo 
André,delegado,sobre pagamento de atividades, disse a ele que iria verificar e 
retornaria porque estava sem informações devido algumas situações 
provocadas pelo Sr.Julio. Retornei e informei que era necessário uma portaria 
para efetuar os pagamentos. Foram me feito outros questionamentos e disse a 
ele que deveria ter já recebido a convocação da plenária e que por questões de 
não gerar fofocas e influenciar sua decisão na plenária, votação, prefiro,agir 
com bom senso e encerrei tais esclarecimentos,sem informá-los,que 
aguardasse. 
Pois é conselheiro, eram essas as informações que iria lhe dar. Que bom que 
agora todos saberão,quem é nosso Presidente. 
Gostaria de informá-los que essa recomposição era de inteira responsabilidade 
do Sr Presidente Júlio, não é da executiva como um todo na época,pois o 
próprio Dr Júlio pediu a ele que não fizesse agora. 
As alegações do Sr Presidente,na abertura da pauta da plenária são falácias. 
Tem mais,como manipulador que é, vocês como sempre, foram e serão 
cabestreados,aprovações unânimes não são gestos de bom senso e sim de 
menos inteligência. Pois vocês já foram pra plenária cientes e orientados,como 
manada,o que deveriam fazer. Por que não questionaram, quais as razões 
verdadeiras? Falou pra vocês o atrito que tivemos? 
Mas ele é assim mesmo, maquiavélico,esse é o nosso presidente. Cuidado,ele 
te induz a tudo para tirar proveitos ou para tirar vantagens. 
Lembrete ao nosso conselheiro,ele não te autoriza o km porque senão, você 
vai ganhar mais que a diretoria,ele,isso ele disse a assessora. 
Tem mais conselheiros essa de não pagamento aos conselheiros e diretoria de 
suas atividades,alegar que portaria, é falácia, é de comum acordo com o 
Luciano com outros objetivos espúrios de atingir desafetos de outros regionais. 
Fica aqui uma pergunta: o regional não tem autonomia administrativa e 
financeira, segundo a legislação, cabe ao Conter estabelecer as normas e o 
regional executar?? 
Quantas vezes ele perguntava aos assessores porque o Facin ganhava mais e 
por isso me proibia de ir a sede, embora tivesse necessidade e tinha tempo 
disponível e ele não,pois estou aposentado. 
Tem provas,mas não vou expo-las,por questões humanitárias, poderão ser 
demitidas. 
Ele não admite que existam pessoas melhores do que ele em gestão de 
pessoas. 
Cabe a mim informar que essa atitude foi gerada por uma discussão no privado 
entre nós dois no dia 04/01/2021. Fui ofendido e ofendi também. Exagerei. Mas 
não é motivo para tal. Foi no zap privado.tentei por muitas vezes, reconciliação! 
Fui excluído de grupos de diretoria,onde eram feitas as avaliações e 
autorizações para assinaturas digitais, até que fui obrigado a emitir um 
memorando desautorizando colaboradores a colocar minha assinatura sem 



meu OK. 
As atitudes do Júlio é de um gestapo, irreverente, déspota. 
Como é rotina essas atitudes de não aceitar opiniões que divergem das dele,e 
precisava de um motivo,pois não era pra mim ser o secretário e sim outro 
colega nosso,aproveitou a deixa para mexer,embora não haja motivos maiores 
para tal. É capricho de um ser vingativo, rancoroso e prepotente. 
Pratica constantemente assédio com diretor,assessores, colaboradores,pra ele 
ninguém presta, autoritário, ameaça funcionários e assessores,se não fizer o 
que manda, ameaça com demissão. Me proibia de falar com os colaboradores. 
Embora algumas ações trabalhistas tenham sido arquivadas, não é bem assim, 
não!!!??? 
A diferença de gestão entre ele e o ex-presidente é o assédio sexual praticado 
pelo ex-presidente. 
Temos colaboradores com atestados de afastamento por assédio, psiquiatra, 
problemas psicológicos. 
Vocês não conhecem a metade da missa!!! 
Comete falhas gritantes e joga a culpa nos outros. Culpa, quando a culpa é 
dele. 
Vocês não imagina o que fez comigo,entre muitas, não me venha dizer que era 
pra me preservar, proibiu-me de ir ao crtrsp mesmo depois de cumprido todas 
as exigências da plenária. Tem atividades que devem ser presenciais. 
Grupo de risco é ele, hipertenso, covid19,problemas crônicos de saúde e linha 
de frente com número grande horas extras. Não aceita profissionais iguais ou 
melhores que ele em gestão de pessoas. 
O caso do rapaz do financeiro, foi ter se evadido do serviço,nós fomos 
induzidos pelo Júlio,ele não precisava ter ido ao crtrsp para assinar cheques 
após covid19 dele. A portaria de abertura do processo administrativo contra 
rapaz do financeiro fui eu que assinei.Era só pedir a assessora para me 
chamar para assinar,fiz tantas vezes,mas por causa de nossa discussão,me 
proibiu dessa data em diante. 
E hoje tá lá vários colaboradores,positivo, trabalhando presencial,e daí como 
fica tudo isso???? 
Pobre rapaz, é triste ter que informar que nossa Instituição não merece um ser 
humano conduzir nossa entidade com tanto rancor, espírito de vingança,em 
vez de trabalhar respeitando as pessoas, nós, conselheiros,vamos,eles ficam, 
são concursados. 
Tenho arrependimento de ter defendido esse ser no caso de exoneração das 
prefeituras, Hortolândia e Campinas.Hoje, conselheiro que foste planfetar no 
PA Anchieta,tinhas razão. 
Fica uma dúvida no ar e hoje concordo com as pessoas que não queriam que 
eu o defendesse. 
Realmente uma grande decepção, vinte e dois anos de uma amizade jogada 
no lixo. 
O provérbio: dê o poder a alguém que você irá conhecer quem ela é,tem 
verdades sim!! 
Então,gostaria de comunicá-los que fiz uma denúncia no Conter. 
Outra,fala tanto em transparência,mas nunca  quiz que eu falasse com vocês a 
respeito de alguns assuntos que é nossa responsabilidade. Um exemplo,esse 
ofício que recebemos do Conter depois de tanto tempo, é um documento 
oficial,que embora tenhamos embargado, a intervenção virá,a única coisa é 



que não fecharam acordo ainda de os interventores serão os do nosso corpo 
de conselheiros ou de fora. 
Talvez esse pode ser o motivo da recomposição? Por que vocês acham que 
aceitaria eu como interventor com ele? 
Entre tantas outras,mas o tempo nos dirá,quem é quem!!??? 
Então  essa recomposição feita agora é só para satisfazer o ego,quem manda 
é ele,pobre menino birrento!!! porque ali mais na frente l 
terá que fazer outra,por vocês quererem a reeleição?? Terão que sair para se 
candidatar. 
Desculpem o desabafo,e se ofendi alguém,mil perdões, mas é importante 
vocês estarem cientes. Saberem que não sou o vilão. Aquelas palavras ditas 
por ele no final da plenária,nossa amizade,lave a boca para falar tal 
tesouro,hipocrisia idêntica aos nossos políticos esquerdistas,aliás é um deles. 
E mais,não é justo eu ser execrado pelo indivíduo,que tanto ajudei. Dei um 
basta!! 
Tomei também algumas ações preventivas de segurança minha e da 
família,após essa denuncia. 
 
Sumaré,25 de fevereiro de 2021 
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