
Resumo da 1a Reunião Ordinária 
do Conselho Deliberativo

Realizada em 30 de janeiro de 2020

Da esquerda para a direita estão: Haydée Santos Galvão Mello, Rosy Maria de Oliveira, Paulo César Corrêa Borges, Edson Toshio Kubo, Ester Mirian Belo Rodrigues e João Baptista Carvalho

A 1a Reunião Ordinária do Conselho 
Deliberativo em 2020 iniciou sob a presi-
dência do Conselheiro Ruy Galvão Costa. 

Compuseram a Mesa Diretora: o Con-
selheiro Paulo César Corrêa Borges, Vi-
ce-Presidente; a Conselheira Rosy Maria 
de Oliveira, 1a Secretária; o Conselheiro 
Edson Toshio Kubo, 2o Secretário; e os 
convidados que representaram os aniver-
sariantes do mês (a Conselheira Haydée 
Santos Galvão Mello e o Conselheiro João 
Baptista Carvalho). A seguir, observaram 
um minuto de silêncio pelo falecimento do 
Conselheiro Vitalício Getúlio Hiroji Tera-
oka, no dia 20 de janeiro de 2020.

I – Pequeno Expediente
1. Apreciação e Votação da Ata da Reu-

nião Anterior.
2. Leitura dos Papéis Encaminhados à 

Mesa Diretora, com breve leitura das cor-
respondências expedidas e recebidas pela 
Mesa do Conselho.

3. Breves Comunicados.
Conselheiro Luiz Reynaldo Telles fez 

homenagens pela passagem dos 466 anos 
de existência da cidade de São Paulo. Con-
selheiro Eduardo Pereira de Quadros Souza 
doou ao Departamento de Cultura algu-
mas revistas. Conselheira Edna Pedroso 
de Moraes lembrou o Dia da Justiça, o Dia 
da Família, o Dia Internacional dos Direi-
tos Humanos, e informou que foi laurea-
da com a Comenda Ruy Barbosa de Oli-
veira e o prêmio Personalidade Destaque 
de 2019, 34a Edição. Conselheiro Edison 
Moura de Oliveira parabenizou a mesa 
comandada pelo Presidente Ruy Galvão 
Costa e comunicou aos associados que a 

reforma da entrada da Unidade Capital foi 
concluída.

II – Ordem do Dia
O Conselheiro Ruy Galvão Costa justifi-

cou que não apresentaria relatório de encer-
ramento de sua gestão, pois as atas das reuni-
ões já continham registro de todas as ações. 
Posteriormente, encaminhou a eleição e a 
posse da Mesa Diretora do Conselho Delibe-
rativo para o exercício de 2020.

Pediram e votaram antecipadamente os 
Conselheiros: Ricardo Cardoso de Mello 
Tucunduva, Danglares Junta, Renato Del 
Moura, José Oswaldo Pereira Vieira e Már-
cia Moreno Duarte Moreira. Em seguida, 
foram chamados os conselheiros vitalícios 
e os conselheiros eleitos, por ordem alfabé-
tica. Encerrada a votação e aberta a urna, 
foram contadas setenta cédulas e divulgados 
os votos de cada cédula. Foram divulgados 
o resultado final e os eleitos. Paulo César 
Corrêa Borges foi eleito Presidente, com 60 
votos. Rosy Maria de Oliveira foi eleita Vi-
ce-Presidente, com 60 votos. Edson Toshio 
Kubo foi eleito 1o Secretário, com 41 votos. 
Ester Mirian Belo Rodrigues foi eleita 2a Se-
cretária, com 52 votos. Os demais candidatos 
foram: Zilda Maria Mendes Falqueto, que 
concorreu a 1a secretária e teve 21 votos, e 
Manoel Diniz Junqueira, que concorreu a 2o 
secretário e teve 13 votos.

Todos os concorrentes assinaram pre-
viamente uma carta compromisso, uma 
iniciativa inovadora proposta pelo agora 
presidente do Conselho Deliberativo.

A carta compromisso traçou as seguintes 
diretrizes para a gestão de 2020 da Mesa Di-
retora: valorização do Conselho Deliberativo, 

interna e externamente, no exercício das 
suas atribuições estatutárias e regimentais; 
respeito ao princípio da decisão colegiada; 
defesa e valorização de cada conselheiro(a), 
não admitindo que seja censurado por seus 
votos ou abstenções; asseguração do prazo 
de 10 dias de antecedência para ciência de 
todos os documentos necessários a análise 
das matérias pautadas, aplicando o dispos-
to no artigo 29, parágrafo 1o, da Resolução 
CD no 02/2011, garantia do pleno exercício 
das atribuições estatutárias e regimentais do 
Conselho, de forma independente e autôno-
ma, norteados pelos interesses associativos, 
sem interferências e preservação do exercício 
propositivo e harmônico com os demais ór-
gãos da administração superior da AFPESP, 
para alcançar os objetivos estatutários e a de-
fesa dos associados.

O Conselheiro Ruy Galvão Costa agrade-
ceu a todos e deu posse aos eleitos, de acordo 
com as disposições estatutárias. Conselheiro 
Paulo César Corrêa Borges se manifestou 
como presidente eleito, recompôs a mesa, 
agradeceu a Deus, à família, ao Conselhei-
ro Sérgio Roxo da Fonseca, aos associados, 
ao Conselheiro Ruy Galvão Costa, aos fun-
cionários da secretaria, à Conselheira Elvira 
Stippe Bastos e pregou a igualdade de gênero, 
com o aumento da participação das mulheres 
no Conselho e nas Comissões Permanentes 
e também a autonomia do Conselho Deli-
berativo, como órgão autônomo e indepen-
dente, em harmonia com os demais órgãos 
da administração superior. A Vice-Presidente 
Rosy Maria de Oliveira agradeceu pelo apoio 
do Conselheiro Ruy Galvão Costa, ao Presi-
dente Paulo César Corrêa Borges, a Deus, ao 



Conselheiro Antonio Luiz Ribeiro Machado, 
ao Conselheiro Cássio Juvenal Faria, e à sua 
mãe. O 2o Secretário, Edson Toshio Kubo, 
agradeceu a Deus e a todos indistintamente, 
à 2a Secretária Ester Mirian Belo Rodrigues, 
à Vice-Presidente Rosy Maria de Oliveira, ao 
Conselheiro Antonio Luiz Ribeiro Machado 
e aos demais conselheiros. A 2a Secretária, Es-
ter Mirian Belo Rodrigues, agradeceu a Deus, 
à família, ao marido e a seus quatro filhos. O 
Presidente Paulo César Correa Borges propôs 
a alteração da data da reunião ordinária de 
fevereiro, que foi alterada por votação do ple-
nário, para o dia 20 de fevereiro. O Presidente 
Paulo César Corrêa Borges fez a indicação 
dos integrantes das Comissões Permanentes, 
cinco efetivos e três suplentes, para o exercí-
cio 2020, aprovada por unanimidade do Ple-
nário. Presidente Paulo César Corrêa Borges 
- Reforma do Estatuto. Conselheiro Cássio 
Juvenal Faria, a reunião formal da comissão 
mista foi realizada no dia 4 de dezembro. Dis-
cordou substancialmente de inúmeros pon-
tos escritos no anteprojeto. Conselheiro Feres 
Sabino – Temos que colocar uma comissão 

especial, como essa que foi nomeada para es-
tudar a reforma da Previdência e a reforma 
administrativa. Conselheiro Milton Maldo-
nado - Os poderes para alterar o estatuto não 
chegam a autorizar a sua troca, porque ele é 
como uma certidão de nascimento. Somente 
a Assembleia Geral pode deliberar e votar a 
destituição de administradores e alterações 
no estatuto. Presidente Paulo César Corrêa 
Borges, — Fica prejudicada a proposta do 
Conselheiro Feres Sabino, que é de abrir uma 
espécie de assembleia constituinte. Presiden-
te Paulo César Corrêa Borges, — A proposta 
da mesa é de encaminhar o anteprojeto e as 
emendas recebidas à Comissão Permanente 
Estatutária do Conselho para análise e rela-
tório até o dia 27 de fevereiro, para nortear 
os debates na reunião do dia 7 de março, sem 
prejuízo de, no dia 20 de fevereiro, haver al-
guma reavaliação. Conselheira Edna Pedroso 
de Moraes apresentou proposta para expe-
dição de um ofício ao Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo referente ao Desembar-
gador Geraldo Pinheiro Franco, eleito presi-
dente do Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo no biênio 2020/2021, com 218 votos, e 
também aoVice-Presidente da Corte, Desem-
bargador Luis Soares de Melo, bem como a 
Ricardo Anafe, Corregedor-Geral de Justiça. 
Presidente Paulo Cesar Corrêa Borges propôs 
a criação da Comissão Especial de Acompa-
nhamento da Reforma Estadual da Previdên-
cia e da Reforma Administrativa, o que foi 
aprovado por unanimidade, com os seguintes 
Conselheiros: Eduardo Pereira de Quadros 
Souza, Edna Pedroso de Moraes, Gilmar Bel-
luzzo Bolognani, Rosemari Braga do Rosário, 
Fernando José Zanetto Tamburo e Vera Lú-
cia Pinheiro Morgado. Por fim, franqueou-se 
a palavra à convidada Conselheira Lizabete 
Machado Ballesteros, Coordenadora de As-
sociativismo, que fez um relatório sobre a re-
forma estadual da Previdência, e apresentou 
as atividades que a AFPESP vem realizando 
com o Fórum Permanente das Carreiras de 
Estado (FOCAE/SP), e foram entregues ca-
dernos de resumos dos principais aspectos da 
reforma em andamento. O Presidente, Paulo 
César Corrêa Borges encerrou a reunião.


