
Resenha da 12a Reunião Ordinária do 
Conselho Deliberativo
Realizada em 19 de dezembro de 2019

Da esquerda para a direita estão: Paulo César Corrêa Borges, Álvaro Gradim, Ruy Galvão Costa, Glória Della Monica Trevisan, Rosy Maria de Oliveira e Edson Toshio Kubo.

O Presidente Ruy Galvão Costa cumpri-
mentou a todos, destacando as justificativas 
de ausência, e abriu o Pequeno Expediente 
com os seguintes itens: 

1 – Apreciação e votação da Ata da Reu-
nião anterior. Aprovada com alterações. 

2 – Leitura dos papéis encaminhados à 
Mesa diretora, de correspondências expedi-
das e recebidas e do Relatório sobre os Con-
selheiros afastados por motivo de saúde.

3 – Comunicados da Presidência – O 
Presidente informou que não estavam sendo 
aceitas inscrições para Breves Comunicados e 
Proposições em face da discussão da Propos-
ta Orçamentária, convidando para fazer parte 
da Mesa o Presidente da Diretoria Executiva, 
Álvaro Gradim, e a Presidente do Conselho 
Fiscal, Glória Della Monica Trevisan. 

Ordem do Dia: em análise o Processo 
551/2019 – Proposta Orçamentária 2020. 
Iniciou o Presidente Ruy Galvão Costa anun-
ciando a leitura dos pareceres. Pelo Conselho 
Fiscal foi concedida a palavra ao Conselheiro 
Luiz Sérgio Schiachero, que procedeu à leitu-
ra do parecer assinado por todos os mem-
bros do Conselho, concluindo pelo prosse-
guimento do processo nos termos do 
disposto na letra “c” do artigo 162 c.c., alínea 
“b”, item 1, do artigo 79 do Estatuto Social. 
Em seguida, a palavra foi franqueada ao 
Conselheiro Sérgio Roxo da Fonseca, que, 
pela Comissão de Justiça, efetuou a leitura do 
parecer com proposta de aprovação da maté-
ria, o qual foi subscrito pelos demais mem-
bros da Comissão. Depois, a palavra foi aber-
ta ao Conselheiro Nivaldo Campos Camargo 
para leitura do parecer da Comissão de Eco-
nomia e Finanças, sendo apresentado um 

resumo de todo o processado. A conclusão 
do parecer foi no sentido do acolhimento da 
proposta com submissão ao Conselho Deli-
berativo. Encerrada a leitura dos pareceres, o 
Presidente do Conselho Deliberativo, Ruy 
Galvão Costa, concedeu a palavra à Diretora 
Econômico-Financeira, Conselheira Elza 
Barbosa da Silva, para exposição de motivos 
que ensejaram a Proposta Orçamentária. 
Após tecer considerações sobre a forma e os 
conceitos que fundamentaram a elaboração 
da proposta orçamentária 2020, destacou 
que as diretrizes foram traçadas pela Direto-
ria Executiva através da Portaria nº 22/2019, 
tomando-se por base a estimativa do fecha-
mento do exercício de 2019. Destacou que 
houve participação efetiva de todas as Uni-
dades da AFPESP. Lembrando que a Asso-
ciação, por si só, não gera receita, mas admi-
nistra os recursos provenientes dos 
associados, disse que o acompanhamento e a 
avaliação do Orçamento são vitais para a 
preservação do patrimônio e o alcance de 
um resultado eficiente. A Conselheira deu 
ciência a todos sobre a contratação da em-
presa Oracle visando à implantação de uma 
solução tecnológica que possibilitará a con-
centração e a integração em um sistema 
central de uma plataforma que englobará a 
gestão orçamentário-financeira/financeira/
patrimonial e contábil. Na sequência, o Presi-
dente franqueou a palavra ao Senhor Jailson 
Gomes Batista, Gerente de Controladoria, 
que, com a Senhora Gisela Santana Neri dos 
Santos, Supervisora de Financeiro, fez uma 
apresentação circunstanciada do material 
antes distribuído aos senhores Conselheiros. 
Enfatizou o Gerente da Controladoria que a 
elaboração da proposta levou em conta os 

números fechados até o mês de julho, sendo 
projetados os resultados dos demais meses, 
tendo sido verificado um crescimento das re-
ceitas oriundas das mensalidades sociais 
(3,4%), bem como das refeições avulsas, dos 
bares, do salão de beleza, das excursões, das 
academias, das diárias e das hospedagens. 
Ressaltou, ainda, a indicação de inauguração 
das Unidades de São Lourenço, Fazenda Ibi-
rá e Peruíbe, e também a ampliação de Am-
paro, que gerarão incremento de receita. Em 
relação às receitas, lembrou aquelas originá-
rias dos seguros e planos de saúde. A senhora 
Gisela Santana Neri dos Santos destacou que 
as aplicações financeiras são mantidas em 
um perfil conservador, e as projeções de ren-
dimentos foram baseadas nas informações 
do Boletim Focus. Os Colaboradores lembra-
ram da efetiva participação do Presidente da 
Diretoria nas reuniões realizadas com os ban-
cos, resultando na reavaliação dos produtos 
com maiores ganhos. Em relação às Despe-
sas, destacaram as Operacionais, com o maior 
grupo voltado à Pessoal, que contou com o 
aumento do quadro para contemplar as Uni-
dades de Lazer em Amparo, Peruíbe, Fazenda 
Thermas de Ibirá e São Lourenço, além dos 
escritórios de São José dos Campos e Taubaté, 
com atenção voltada para que as unidades 
operem com um número enxuto de pessoal. 
Em seguida, fizeram uma explanação sobre 
as despesas relacionadas com pessoal e servi-
ços de terceiros, passando, ainda, pela aquisi-
ção de mercadorias, serviços públicos, cor-
reios, energia elétrica e material de escritório. 
Também foi abordado o panorama das ben-
feitorias, com ênfase às demandas oriundas 
de cada unidade e setor da AFPESP, com des-
taque para os bens móveis, equipamentos e 



utensílios, seguidos pelo aparelhamento em 
relação à informática. Por fim, foi dado desta-
que às obras previstas para inauguração e/ou 
ampliação das unidades que deverão operar 
em situação superavitária. Em seguida, o Pre-
sidente Ruy Galvão Costa concedeu a palavra 
aos senhores Conselheiros que assim se ma-
nifestaram: Feres Sabino, sobre a forma de 
aplicação dos recursos, destacando a impor-
tância da iniciativa de busca de melhores ren-
dimentos; José Luiz Rocha e Eduardo Primo 
Curti, quanto ao resultado do Orçamento de 
2020 em relação a 2019. Esclarecidos os apon-
tamentos pelo Senhor Jailson Gomes Batista 
e pela Diretora Econômico-Financeira, Elza 
Barbosa da Silva, o Presidente colocou a ma-
téria em discussão, sendo aprovada por una-
nimidade a Proposta Orçamentária de 2020. 
Em seguida, o Presidente Ruy Galvão Costa e 
o Presidente da Diretoria Executiva, Álvaro 
Gradim, agradeceram o trabalho das Comis-
sões e parabenizaram a Diretoria Executiva, o 
Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo. 
Prosseguindo a reunião, foi concedida pelo 
Presidente a palavra à Senhora Glória Della 
Monica Trevisan, que, considerando o encerra-
mento de sua gestão como Presidente do Con-
selho Fiscal, agradeceu a seus pares, à Mesa 
Diretora do Conselho Deliberativo, aos Conse-
lheiros e à Diretoria Executiva o apoio recebido 
em sua gestão. Aberta a palavra aos Conselhei-
ros, se pronunciou a Conselheira Ester Miriam 
Belo Rodrigues propondo que fosse feita uma 
reflexão por todos no que concerne às dificul-
dades que as associações estão enfrentando 
para continuarem a existir, em face das trans-
formações que os processos associativos têm 
sofrido com o surgimento de novas demandas 
da sociedade e do Estado. Enfatizou a 

necessidade de a AFPESP refletir sobre as ra-
zões que os servidores públicos terão para in-
gressar ou manter-se no quadro social, já que 
isso representa um custo, e a motivação está re-
lacionada com os benefícios e vantagens que se 
poderá oferecer. Lembrou que o desafio é com-
preender o alcance das mudanças na atividade 
associativa e a necessidade de enfrentamento 
da questão, sob pena, de extinção. Destacou 
que as ações adotadas nos próximos anos pavi-
mentarão os caminhos que a AFPESP vai tri-
lhar, pelo que todos têm que colaborar nas par-
cerias necessárias para que a Associação se 
torne uma instituição centenária, sólida e com 
futuro garantido. Conselheiro Antonio Carlos 
Duarte Moreira teceu considerações sobre o 
sindicalismo que vem perdendo expressão, 
mas continua mais combativo do que as asso-
ciações. Destacou que as associações, como a 
nossa, tem patrimônio e podem oferecer con-
vênios nas áreas médicas, de cultura, lazer, es-
porte, turismo e lazer, mas lembrou que o ser-
viço público estadual, municipal ou federal, 
vem definhando, uma vez que não há mais 
concursos, sendo os serviços terceirizados. 
Lembrou que os sindicatos não têm espaço 
para esse debate por não terem condições fi-
nanceiras, e as associações enfrentam o proble-
ma do empobrecimento da categoria dos servi-
dores, além das preocupações com o novo 
cenário da Previdência, que afeta todas as car-
reiras, mesmo as exclusivas de Estado. Enfati-
zou as medidas adotadas pelo Governo no que 
diz respeito ao aumento dos salário de algumas 
categorias. Por fim, desejou a todos um feliz 
Natal. Maria Auxiliadora Murad parabenizou 
o presidente da Diretoria Executiva, Álvaro 
Gradim, pela criação de uma Comissão Inter-
na de Prevenção de Acidentes (Cipa), bem 

como a seus integrantes, destacando a diretriz 
de preocupação com possíveis riscos de cada 
atividade laboral e, ainda, a prevenção dos pro-
blemas de saúde. Desejou a todos um santo e 
feliz Natal. Luiz Reynaldo Telles fez menção à 
beleza dos ipês, chamados de símbolo nacional 
das flores amarelas, roxas e brancas, afirmando 
que é através das flores que aprendemos a ad-
mirar e amar o belo. Desejou a todos um ótimo 
Natal e feliz Ano-Novo. Conselheiro Paulo Lu-
cas Basso endereçou votos de Boas Festas a to-
dos, desejando que o Natal viva em cada um e 
que o exemplo do Menino Jesus permaneça 
nos corações. A Conselheira Maria Regina 
Freire Martins informou que, através da Folha 
do Servidor, constatou que são efetuadas inú-
meras excursões para várias cidades do Estado 
e fora dele, solicitando que a cidade de Santos 
seja incluída no roteiro das excursões. Desejou, 
também, um feliz Natal a todos. A Conselheira 
Maria Edna da Silva Roza, em aparte, infor-
mou que, para a cidade de Santos, foram reali-
zadas duas excursões e agradeceu aos associa-
dos de Santos que prestigiaram a apresentação 
do balé AFPESP. O Conselheiro Feres Sabino 
destacou, em relação à proposta de reforma es-
tatutária que, para facilitar a contribuição do 
Conselho, deveria enviar a justificativa das mu-
danças/alterações apresentadas para que se 
identifique os artigos que estão sendo modifi-
cados. Assim solicitou que fosse oficiado à Di-
retoria Executiva, e à Comissão para que aten-
dam o pleito O Presidente Ruy Galvão Costa 
externou seu sentimento de gratidão a todos, 
desejando que “Deus abençoe e ilumine os nos-
sos corações”. Em seguida, encerrou a Reunião. 


