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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO
ANTERIOR E ELEIÇÃO DA NOVA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DO CONSELHO
CURADOR, DO CONSELHO FISCAL, DO CONSELHO CONSULTIVO E DA REFORMA DO
ESTATUTO.
Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), nesta
Cidade e Comarca de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, reuniram-se na sede da
FAUSCS - Fundação de Apoio à Universidade de São Caetano do Sul, situada na Rua
Amazonas, nº 318, Centro, São Caetano do Sul, o Reitor da USCS - Universidade Municipal de
São Caetano do Sul, Prof. Dr. MARCOS SIDNEI BASSI, e os membros eleitos da atual gestão
da FAUSCS, professores GILBERTO DA SILVA ALVES, HÉLIO GONÇALVES DE SOUZA, JOEL
PELISSARO, KAREN FRANCIS BELLOMO RINGIS, MARCOS ANTONIO BIFFI, MÁRIO EUGÊNIO
LONGATO, PAULO CESAR PORTO DELIBERATO e PAULO SERGIO LOPES RUIZ. O professor
Joel Pelissaro, presidente do Conselho Curador foi convidado para abrir a reunião e explicou
que o intuito da Assembleia é de aprovar o relatório de atividades e prestação de contas da
gestão que agora se encerra, assim como aprovar a proposta financeira e o plano de
trabalho para o próximo exercício, o balanço e as demonstrações contábeis. Passou a
palavra ao professor Marcos Antonio Biffi, atual Diretor Presidente da FAUSCS que explanou
cada um dos projetos realizados durante o período de setembro de 2015 até agosto de 2017
bem como o funcionamento da estrutura de oferta de cursos, projetos de consultoria, além
da estrutura física e de pessoal que foi necessária para a realização das atividades ao longo
do período e que será necessária para a nova gestão, uma vez que alguns projetos terão
continuidade e muitos novos irão iniciar. Após a explanação, devolveu a palavra ao professor
Joel Pelissaro que abriu votação para aprovação das atividades realizadas de setembro de
2015 até agosto de 2017, bem como a aprovação das contas, as quais anteriormente
mereceram apreciação e aprovação do Conselho Fiscal para que os documentos pudessem
ser enviados em junho passado para o Ministério Público Estadual, especificamente para o
3º Promotor de Justiça Dr. Júlio Sérgio Abbud, da Comarca de São Caetano do Sul. Esse item
da pauta foi finalizado com sua aprovação pelos presentes. O próximo item da pauta
apresentado foi a proposta de alteração no estatuto da FAUSCS. Ocorreu a explicação da
necessidade da reforma do estatuto em alguns parágrafos para atender o objetivo futuro da
FAUSCS que é se tornar uma OS (Organização Social) com a intenção de estar
estatutariamente organizada para atender seus planos de ampliação no que diz respeito à
oferta de seus serviços nas áreas de ensino, saúde, cultura, desenvolvimento econômico,
esporte, assistência social, pesquisa e extensão de serviços à comunidade em diversas áreas
sociais e culturais. Lido e discutida as alterações com os presentes, o novo estatuto da
FAUSCS foi aprovado por todos os presentes. Neste momento foi colocada em pauta a
indicação e eleição dos novos membros do Conselho Curador, Consultivo e Fiscal e dos
novos membros da Diretoria Executiva seguindo o estabelecido no artigo 11, § III do Estatuto
aprovado na data de hoje da FAUSCS. Dando sequencia aos trabalhos da pauta, o professor
Marcos Sidnei Bassi, Reitor da USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul, indicou
por meio de ofício, os 3 (três) professores titulares e 3 (três) suplentes para o Conselho de
Curador. Os titulares são os professores MARCOS ANTONIO BIFFI, PAULO SERGIO LOPES
RUIZ, LEANDRO CAMPI PREARO. Os suplentes são os professores AUDREI FERRANTE,
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CÍCERA CRISTINA VIDAL ARAGÃO, e MARTA ANGELA MARCONDES. Estes professores
titulares e suplentes indicados pelo Reitor, indicaram outros 4 (quatro) membros escolhidos
dentre os docentes da USCS - Universidade Municipal de São Caetano do Sul, sendo 2 (dois)
titulares e 2 (dois) suplentes. Os titulares são os professores JOEL PELISSARO e UBIRATÃ
TAPAJÓS REIS, Os suplentes são os professores ALEX FERRANTE, e KAREN FRANCIS
BELLOMO RINGIS. Dando continuidade ao que estabelece o artigo 11, § III do Estatuto
aprovado na data de hoje da FAUSCS, a Aproximes - Associação dos Professores do IMESUSCS indicou o representante titular, professor MÁRIO EUGÊNIO LONGATO e a suplente
professora ROSANA MARCON DA COSTA ANDRADE. Da mesma forma, a AFIMES –
Associação dos Funcionários do IMES-USCS indicou o representante titular, o colaborador
ANTONIO CARLOS MACIEL, e a suplente colaboradora SANDRA REGINA TIERNO PAGANI.
Após a indicação e aprovação por unanimidade dos nomes acima para a formação dos
titulares do Conselho Curador Titular e os respectivos suplentes para o período de 18
setembro de 2017 a 17 de setembro de 2020, foram escolhidos também por unanimidade,
respectivamente, para a presidência e vice-presidência do Conselho Curador, os professores
JOEL PELISSARO e MÁRIO EUGÊNIO LONGATO. No mesmo ato, os eleitos para o Conselho
Curador se reuniram para a eleição dos membros da Diretoria Executiva, sendo por
unanimidade escolhidos os professores a seguir: para o cargo de Diretor Executivo (Diretor
Presidente), o professor MARCOS ANTONIO BIFFI; para o cargo de Diretor Administrativo e
Financeiro, o professor PAULO SERGIO LOPES RUIZ e para o cargo de Diretor de Cursos, o
indicado foi o professor LEANDRO CAMPI PREARO. Todos os membros exercerão mandato
de 4 (quatro) anos, a partir da data de 18 de setembro de 2017. Em seguida o presidente do
Conselho Curador, professor Joel Pelissaro, dando continuidade aos trabalhos, solicitou aos
eleitos do Conselho Curador que indicassem e elegessem os novos integrantes do Conselho
Fiscal. Após indicações, foram eleitos por unanimidade os seguintes professores: MAURO
EDGARD FAVORETTO, MOACIR DIAS e PAULO CESAR PORTO DELIBERATO, Todos os
membros exercerão mandato de 4 (quatro) anos, a partir da data de 05 de setembro de
2017. Em seguida o residente do Conselho Curador, professor Joel Pelissaro, dando
continuidade aos trabalhos, no mesmo ato indicou os nomes dos professores para o
Conselho Consultivo no qual foram aprovados por unanimidade. São os professores
ALEXANDRO RUDOLFO DE SOUZA GUIRÃO, GILBERTO DA SILVA ALVES, e HÉLIO
GONÇALVES DE SOUZA. Por último, foi informado a todos que após a coleta de assinaturas e
reconhecimento em cartório das mesmas, esta ata e o estatuto aprovado nesta assembleia
serão conjuntamente enviados para ciência e aprovação, na qualidade de Curador das
Fundações, e nos termos do artigo 66 do Código Civil Brasileiro, ao 3º Promotor de Justiça da
Comarca de São Caetano do Sul, Dr. JÚLIO SÉRGIO ABBUD. Por fim, nada mais havendo para
apreciação, foi encerrada a presente assembleia, da qual eu FABIANA MORGADO TEIXEIRA,
secretariei e lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada vai por mim assinada e por
todos os presentes.
São Caetano do Sul, 18 de setembro de 2017.
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