
Resumo da 11a Reunião Ordinária do  
Conselho Deliberativo
Realizada em 28 de novembro de 2019

Da esquerda para a direita estão: Antonio Carlos de Castro Machado (aniversariante convidado), Rosy Maria de Oliveira (1a Secretária da Mesa 
Diretora no exercício de Vice-Presidente), Ruy Galvão Costa (Presidente do Conselho Deliberativo), Edson Toshio Kubo (2o Secretário da Mesa Diretora 

no exercício de 1o Secretário), Paulo Lucas Basso (2a Secretário) e Rosely Duarte Corrêa (aniversariante convidada).

O Presidente do Conselho Delibe-
rativo, Conselheiro Ruy Galvão Costa, 
abriu a reunião convidando a todos para 
guardarem um minuto de silêncio ao 
final, em memória do Conselheiro An-
tonio da Rosa Guimarães. Em seguida 
abriu o Pequeno Expediente, com os se-
guintes itens:

1 – Apreciação e votação da Ata da 
Reunião anterior. Aprovada. 

2 – Leitura dos papéis encaminhados 
à Mesa Diretora – feita a leitura das 
correspondências expedidas e recebidas 
e do Relatório sobre os Conselheiros 
afastados por motivo de saúde.

3 – Comunicados da Presidência 
– informando que foi convocado o 
Conselheiro Matheus Falconi Fialho para 
integrar a Comissão de Justiça em face do 
falecimento do Conselheiro Jorge Luiz de 
Almeida. BREVES COMUNICADOS: 
o Presidente do Conselho Deliberativo, 
Conselheiro Ruy Galvão Costa, 
concedeu a palavra aos Conselheiros: 
Matheus Falconi Fialho, que fez a 
leitura de voto de júbilo apresentado 
pelo Vereador Rodrigo Goulart em prol 
da AFPESP. Edna Pedroso de Moraes 
comunicou que: participou de audiência 
pública sobre o Orçamento de 2020 e 
do Fórum Nacional  de Juízas e Juízes;  
no dia 9 de dezembro será realizado o 

Fórum de Combate à Corrupção em 
São Paulo; o Presidente do TJ-SP foi 
homenageado com a Ordem de Mérito 
Judiciário do Trabalho; que foi realizado 
o 23o Congresso Luso-Ítalo-Brasileiro, 
organizado pela Interpol, em Amparo 
e Serra Negra; o Governador do Estado 
encaminhou à Alesp projeto de Reforma 
da Previdência;  o Presidente do TJ/
SP esteve em reunião com o Presidente 
da República para tratar de assuntos do 
Judiciário e com o Governador de São 
Paulo tratando de questões orçamentárias; 
compareceu ao lançamento do livro 
Educação – uma questão de Justiça; 
foi homenageada como Personalidade 
em Destaque Ativista 2019, recebendo 
medalha da Associação de Imprensa. 
Passando à Ordem do Dia, o Presidente 
do Conselho Deliberativo, Conselheiro 
Ruy Galvão Costa, destacou o primeiro 
item da pauta – Posse da Conselheira 
Suplente Maria das Graças da Silveira 
em substituição à Conselheira Meire 
Eveli Tamen, designada Coordenadora 
de Assistência à Saúde. Lido o Termo 
de Posse, a Conselheira prestou o 
compromisso e assinou o Termo e, sendo 
declarada empossada, agradeceu a todos.

PROPOSIÇÕES – Pela ordem de 
inscrição os Conselheiros fizeram as 
indicações:  Edna Pedroso de Moraes, 
de remessa de correspondência às 

famílias dos conselheiros falecidos, 
sendo esclarecido que a medida já é 
adotada pelo Conselho. Propôs que, 
quando da realização de eventos de 
grande vulto por parte da AFPESP, 
os contratados apresentem alvará do 
Corpo de Bombeiros. Aprovada a 
proposição. Destacou a necessidade de, 
nas datas cívicas, ser cantado o hino 
alusivo à data, citando, como exemplo, 
o Dia da Bandeira. Rosy Maria de 
Oliveira, que fosse encaminhado à 
Diretoria Executiva ofício solicitando 
a destinação de maior espaço para 
inserção da resenha da reunião do 
Conselho Deliberativo, a fim de que os 
assuntos discutidos sejam levados ao 
conhecimento dos associados. Após 
apartes dos Conselheiros Ruy Galvão 
Costa, Edison Moura de Oliveira, 
Paulo Lucas Basso, Fernando José 
Zanetto Tamburo, Helena Niskier e  
Edna Pedroso de Moraes, a proposta foi 
aprovada. Fátima Aparecida Carneiro 
de envio à Diretoria Executiva do 
projeto ODS 2030 AFPESP para estudo 
de viabilidade de sua implantação, 
o qual foi apresentado ao Conselho 
Deliberativo. Aprovada a indicação.

Em ASSUNTOS ASSOCIATIVOS 
se manifestaram os Conselheiros: 
Antonio Luiz Ribeiro Machado, que 
fez um breve histórico sobre a aplicação 
do inciso X do artigo 40 da Constituição 



Federal, que assegura aos servidores 
públicos a revisão geral anual dos 
vencimentos, na data base, e noticiou 
que o Supremo Tribunal Federal 
decidiu que o não encaminhamento 
de projeto de lei de revisão anual dos 
vencimentos não gera direito subjetivo, 
indenização, nem atualização, ficando 
a cargo do Poder Executivo justificar 
perante o Poder Legislativo as razões 
de não encaminhamento do reajuste. 
Em seguida prestou homenagem aos 
Conselheiros falecidos: Antônio Oscar 
Guimarães: Presidente do Conselho, 
Vice-Presidente da Diretoria Executiva, 
Membro da Academia de Letras, 
Ciências e Artes, sempre presente 
nas reuniões, com suas poesias que 
encantavam a todos.  Jorge Luiz de 
Almeida:  Membro do Conselho Fiscal, 
dedicado e atuante, tendo participado 
de diversas Comissões, destacando-se 
na Comissão de Justiça com pareceres 
fundamentados e sucintos, Membro 
da Academia de Letras, Ciências e 
Artes, na cadeira de Ciências Jurídicas, 
pessoa atenciosa, informal, simples e 
prestativo, sempre otimista com a vida. 
Antonio da Rosa Guimarães dedicou 
boa parte de sua vida à AFPESP, 
como Coordenador Administrativo 
e membro da Comissão de Assuntos 
Estatutários, trazendo conhecimentos 
objetivos que muito contribuíram 
para a elaboração do Estatuto Social, 
sempre cordial e amigo leal. Destacou 
que os conselheiros mencionados 
deixam muitas lembranças e saudades 
no coração de todos. José Luiz Rocha 
destacou a necessidade de que os 
assuntos sejam tratados com brevidade 
pelos conselheiros e que aqueles que 
demandam mais tempo sejam inseridos 
no Grande Expediente. Edna Pedroso 
de Moraes teceu considerações sobre 
o projeto de lei encaminhado pelo 
Governador de São Paulo à Assembleia 
Legislativa cuidando da Reforma da 
Previdência, no qual consta aumento 
de 11% para 14% da contribuição 
previdenciária, além de alterar o valor 
das aposentadorias e pensões. Lembrou 
as ações da Ordem dos Advogados 
do Brasil, em relação ao combate à 
corrupção; a realização do evento “A 
melhor idade em foco”, pela CAASP, 
com vários benefícios aos advogados. 

Deu ciência a todos de que no site da 
Prefeitura é possível solicitar o cadastro 
do veículo para isenção do rodízio 
municipal; e destacou o número de 
procedimentos do Tribunal de Justiça, 
quanto a decisões, recursos internos, 
processos sobrestados, entre outros. 
Antônio Carlos Duarte Moreira fez 
breve relato da iniciativa para a criação 
da Folha do Servidor, desde 1983, quando 
constituiu um Conselho Editorial, dando 
destaque para que fossem abordados 
assuntos relativos ao associativismo. 
Após, teceu considerações sobre a U. 
L. Amparo, que seria reinaugurada, 
lembrando a luta que durou mais de 
40 anos, que começou na gestão do 
Presidente Wilson Ribeiro, passando 
pelas que a#foram sucedendo, com 
muitas reuniões com deputados sempre 
visando à transferência do patrimônio 
para a AFPESP,  e que culminou com 
a participação da AFPESP na licitação 
levada a efeito pelo Governo do Estado, 
da qual participou com autorização do 
Conselho Deliberativo para negociar a 
compra do imóvel, a qual foi efetivada 
em sua Presidência, mas que, por atraso 
nas obras, derivado de vários motivos, 
vai ser reinaugurada agora. Desejou uma 
boa viagem a todos, reafirmando que 
não se deve esquecer da batalha que foi 
a aquisição desse imóvel. O Presidente 
do Conselho Deliberativo, Conselheiro 
Ruy Galvão Costa, destacou as datas 
comemorativas do mês de novembro. 
Abrindo o GRANDE EXPEDIENTE, 
concedeu a palavra aos Conselheiros: 
Luiz Reynaldo Telles, que comunicou 
que participou de audiência pública 
realizada na Câmara Municipal de 
Piracicaba para discutir o Orçamento 
do Estado para 2020, quando rebateu 
as injustiças que estão sendo feitas aos 
servidores públicos do estado de São 
Paulo, principalmente, em relação ao 
reajuste do magistério, tendo solicitado 
aos senhores deputados estaduais que 
lutem pelas reivindicações. Antônio 
Carlos Duarte Moreira, que lembrou 
que as alíquotas de desconto da 
Previdência na reforma encaminhada 
poderão variar de 14% a 17% e, 
ainda, que a contribuição do Iamspe 
aumentará de 2% para 3%, não tendo 
o Governo apresentado proposta de 
pagar a sua cota-parte. Conclamou a 

todos para que façam um movimento 
de reivindicação dos servidores, a fim 
de que os direitos sejam preservados. 
O Presidente Ruy Galvão Costa, em 
aparte, fez coro com as palavras dos 
conselheiros, lembrando com saudade 
dos tempos em que o ensino público 
era ministrado de outra forma, com 
respeito aos professores e aos símbolos 
da pátria. Miguel Angelo Paccagnella, 
que propôs que na Folha do Servidor 
fosse inserida matéria a respeito do 
tema, conclamando os servidores para 
lutarem por seus direitos, medida a 
ser adotada, também, junto ao Centro 
do Professorado Paulista. Em aparte o 
Presidente Ruy Galvão Costa solicitou 
ao conselheiro que fizesse uma 
indicação na próxima reunião. Edna 
Pedroso de Moraes, que informou 
que participou do lançamento do livro 
Educação – questão de Justiça, de 
autoria do Desembargador José Renato 
Nalini, e que recebeu o troféu Airton 
Senna da Silva, que marca os 25 anos da 
morte do piloto. Comunicou, ainda, o 
falecimento no dia 13 da senhora Neuza 
Andrade Cardoso de Mello Tucunduva, 
esposa do Conselheiro falecido Ruy 
Cardoso de Mello Tucunduva. Rosy 
Maria de Oliveira, que lembrou que, 
em face da periodicidade das edições 
da Folha do Servidor, a proposta do 
Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella 
poderia ser prejudicada e informou que 
esteve em Ibirá, quando pôde visitar a 
Fazenda, parabenizando a AFPESP por 
essa aquisição. O Presidente Ruy Galvão 
Costa indagou se o conselheiro poderia 
formalizar sua indicação desde logo, 
sendo respondido pelo Conselheiro 
Miguel Angelo Paccagnella que ele 
apresentaria a indicação por escrito e 
entraria em contato com o CPP. Pelo 
conselheiro Paulo Lucas Basso foram 
lidos os nomes dos aniversariantes do 
mês. O Presidente Ruy Galvão Costa 
convidou a todos para fazer um minuto 
de silêncio em memória do Conselheiro 
falecido Antônio da Rosa Guimarães e 
da senhora Neuza Andrade Cardoso 
de Mello Tucunduva. [Minuto de 
Silêncio]. O Presidente, lembrando 
que a proposta orçamentária para 2020 
seria debatida na próxima reunião 
agradeceu a presença de todos e deu 
por encerrada a reunião.


