
Resenha da ata da 2a Reunião Ordinária  
do Conselho Deliberativo da AFPESP

Realizada em 20 de fevereiro de 2020

Foi declarada aberta a 2a Reunião Ordi-
nária do Conselho Deliberativo, sob a pre-
sidência do Presidente do Conselho Deli-
berativo, Conselheiro Paulo César Corrêa 
Borges, com a presença da Vice-Presiden-
te, Conselheira Rosy Maria de Oliveira, do 
1o Secretário, Conselheiro Edson Toshio 
Kubo, e da 2a Secretária, Conselheira Es-
ter Mirian Belo Rodrigues. Iniciados os 
trabalhos, o Presidente do Conselho Deli-
berativo, convidou para compor a Mesa, a 
Conselheira Maria Rosa Ascar e o Conse-
lheiro José Luiz Rocha, como representan-
tes dos aniversariantes do mês. Em seguida 
foram realizadas as leituras dos nomes dos 
aniversariantes do mês, das datas comemo-
rativas e das justificativas de ausências, na 
reunião. Discussão e aprovação da ata da 
reunião anterior e os itens da pauta.

I - Pequeno expediente
a) Apreciação e votação da ata da 

reunião anterior: aprovada por unanimi-
dade.

b) Leitura dos documentos encami-
nhados à mesa: breve leitura dos documen-
tos expedidos e recebidos.

c) Breves comunicados: iniciando 
os breves comunicados, o Presidente do 
Conselho Deliberativo solicitou à Coor-
denadora de Associativismo, Lizabete 
Machado Ballesteros, que falasse sobre 
suas atividades. O Conselheiro Eduardo 
Pereira de Quadros Souza fez a doação do 
livro Prudente de Moraes, Parlamentar da 
Província de São Paulo, ao Departamento 

de Cultura. O Conselheiro Edison Pinceli 
pediu afastamento temporário da Comissão 
de Assuntos Estatutários e Regimentais. O 
Presidente do Conselho Deliberativo, em 
seguida, convocou a substituta, Conselhei-
ra Zilda Maria Mendes Falqueto, que acei-
tou assumir a substituição. A Conselheira 
Edna Pedroso de Moraes falou sobre o Fó-
rum de Combate à Corrupção e Lavagem 
de Dinheiro do Estado de São Paulo (FOC-
CO/SP) e do XI Fórum Nacional de Juízas 
e Juízes de Violência Doméstica Familiar 
contra a Mulher, realizado nos dias 5 a 8 de 
novembro de 2019. A Conselheira Helena 
Niskier informou sobre a visita técnica ao 
Clube de Vinhedo. A Conselheira Camila 
Rafael Gozzo Bruschi discorreu sobre a vi-
sita técnica que fez às instalações da Fazen-
da Termas de Ibirá.

II - Ordem do dia
a) Proposições remanescentes da reu-

nião anterior: o Conselheiro Fernando 
José Zanetto Tamburo propôs a criação de 
hotsite do Conselho Deliberativo. A Con-
selheira Elizabeth Massuno deu ciência 
do Decreto Estadual n. 24.765, de 27 de 
janeiro de 2.020, que regulamenta o art. 53 
da Lei Complementar 207, da Polícia Civil, 
e propôs que fosse publicado na Folha do 
Servidor Público. O Conselheiro Mario Pa-
lumbo propôs que seja realizada, durante os 
cultos religiosos, reverência aos Conselhei-
ros/as recentemente falecidos.

b) Comissão Mista de Reforma Esta-
tutária, 2o Vice-Presidente da Diretoria 

Executiva e Coordenador da Comissão 
Mista, Luiz Manoel Geraldes, e repre-
sentantes do Conselho Deliberativo na 
Comissão Mista (Conselheiro Cássio Ju-
venal Faria, Conselheiro Edison Pinceli, 
Conselheiro Antonio Luiz Pires Neto e 
Conselheiro Nivaldo Campos Camargo): 
o Coordenador da Comissão Mista, Luiz 
Manoel Geraldes, discorreu sobre a Refor-
ma do Estatuto, com 155 emendas apresen-
tadas. O Conselheiro Cássio Juvenal Faria 
ratificou tudo o que disse, e que constou 
na Ata de Reunião. O Conselheiro Edi-
son Pinceli informou que o Presidente da 
Mesa do Conselho Deliberativo, na gestão 
passada, Conselheiro Ruy Galvão Costa, 
indicou seu nome para compor a Comissão 
Mista da Reforma do Estatuto, o que foi re-
ferendado por unanimidade pelo Conselho. 
O Conselheiro Antonio Luiz Pires Neto 
informou que a comissão mista formada 
para discutir a reforma do estatuto foi in-
tegrada por doze pessoas de idoneidade 
comprovada, tendo dedicação extremada 
para a conclusão dos trabalhos. Esclareceu 
que houve duas subcomissões, a Comissão 
de Redação e a Comissão de Revisão. O 
Conselheiro Nivaldo Campos Camargo, 
como participante da Comissão Mista, ate-
ve-se à questão do limite do valor para que 
o Conselho Deliberativo autorize, ou não, a 
realização de despesas pela Diretoria Exe-
cutiva. O Conselheiro Feres Sabino cobrou 
as atas das reuniões realizadas pela Comis-
são Mista. O Coordenador da Comissão 
Mista, Luiz Manoel Geraldes, disse que 
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estavam disponibilizadas todas as atas de 
reuniões de reforma estatutária desde 2009, 
no Gabinete da Diretoria. O Presidente 
do Conselho Deliberativo, Conselheiro 
Paulo César Corrêa Borges, solicitou que 
fosse digitalizado todo o material para a 
distribuição aos Conselheiros. O Coorde-
nador da Comissão Mista, Luiz Manoel 
Geraldes, argumentou que o objetivo foi 
prestar informações, e não discutir mérito 
de nenhum dispositivo do anteprojeto. O 
Conselheiro Cássio Juvenal Faria fez um 
histórico do que aconteceu na Comissão 
tripartite e informou que o estatuto vigen-
te estabelece que o Balanço Anual deve ser 
encaminhado pela Diretoria Executiva aos 
Conselhos até o dia 15 de março. O Conse-
lheiro Edison Pinceli falou sobre a questão 
dos Coordenadores. O Coordenador, quan-
do aceita ser indicado, deixa momentane-
amente de ser conselheiro. O Conselheiro 
Miguel Angelo Paccagnela propôs pror-
rogação por 90 dias do prazo de conclusão 
dos trabalhos da Comissão Mista. A Conse-
lheira Lizabete Machado Ballesteros disse 
que participou de todas as discussões desde 
o Fórum de Serra Negra, e entendeu não ha-
ver problema em prorrogar os trabalhos. O 
Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella 
solicitou o envio das 155 emendas, além das 
100 emendas. O Coordenador da Comis-
são Mista, Luiz Manoel Geraldes, alegou 
falta de competência para opinar sobre o 
deferimento de encaminhamento das atas, 
em virtude de haver portaria do Presidente 
da Diretoria Executiva, cabendo a ele deci-
dir a respeito desse pedido. O Conselheiro 
Cássio Juvenal Faria manifestou a concor-
dância em postergar o trabalho. O Conse-
lheiro Fernando José Zanetto Tamburo se 
mostrou muito contente pela competência e 
pela sabedoria dos colegas, se manifestando 
pela ampliação do prazo. O Presidente do 
Conselho Deliberativo, Dr. Paulo César 
Corrêa Borges, após todos concordarem, 

adiou a convocação da reunião conjunta e 
encerrou os debates. 

c) Proposições formuladas na própria 
reunião: a Conselheira Edna Pedroso de 
Moraes propôs que o sistema de reserva 
emita um número de protocolo, quando o 
associado não conseguir reserva pelo Flex 
Reserva, para maiores controle e aprimo-
ramento da utilização das vagas, além de 
pesquisa do desalento dos que não foram 
contemplados. Propôs também um código 
de ética no Conselho Deliberativo e na Di-
retoria Executiva; expedição de Ofício ao 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
congratulando o Desembargador Geraldo 
Pinheiro Franco, eleito presidente para o 
mandato de 2020 a 2021; e também incluir 
no Jornal Folha do Servidor Público de um 
Portal da Saúde. O Conselheiro Edison 
Moura de Oliveira propôs à Diretoria Exe-
cutiva que fizesse um aplicativo para celular 
e indagou se a Associação Paulista de Medi-
cina fez convênio com a AFPESP. O Presi-
dente do Conselho Deliberativo, Dr. Pau-
lo César Corrêa Borges, informou já haver 
a carteira digital da AFPESP. A Conselheira 
Helena Niskier informou sobre o convênio 
da AFPESP com o DrApp. A Coordenado-
ra de Saúde, Meire Evelin Tamen, esclare-
ceu que o associado entra no site DrApp e 
escolhe o médico, pagando uma porcenta-
gem muito pequena. 

d) Assuntos associativos: o Conselhei-
ro Mario Palumbo manifestou-se favorável 
ao seminário do Conselho Deliberativo e 
enalteceu a Administração do Dr. Macha-
do, que fez o Primeiro Seminário e propôs: 
1) que as homenagens que conselheiros 
queiram enviar para pessoas sejam exami-
nadas e referendadas pela Mesa Diretora 
do Conselho Deliberativo, sem passar pelo 
plenário; 2) que o Conselho Deliberativo 
tenha todo ano seu próprio e exclusivo se-
minário; 3) que haja remuneração daqueles 
que se dedicam exclusivamente e em tempo 

integral à Associação, com elaboração de 
estudo prévio, para não ferir a legislação.  
A Conselheira Silvia Lin Mei Tchun fez 
referência à vistoria no Clube de Vinhedo, 
esclarecendo que o terreno tem 242 mil m2, 
e que há a possibilidade de edificação de 
80 mil m2, ou seja, cerca de 100 aparta-
mentos. O Conselheiro Eduardo Pereira 
de Quadros Souza informou, sobre a Sede 
Campestre de Vinhedo, que o Governador 
João Dória está querendo criar um cluster 
de turismo naquela região. A Conselheira 
Ester Mirian Belo Rodrigues lembrou que 
de São Paulo a Vinhedo há 80 quilômetros 
de distância e apenas um pedágio.

III - Grande expediente
O Conselheiro Fernando José Zanet-

to Tamburo, representante da Comissão 
Especial de Acompanhamento da Refor-
ma Estadual da Previdência e da Reforma 
Administrativa, lembrou que ela está sen-
do tratada na PEC 18/2019, aprovada em 
primeiro turno em 18 de fevereiro de 2020, 
e a segunda votação foi adiada para o dia 3 
de março. A idade mínima para a aposenta-
doria será de 65 anos para homens e 62 anos 
para mulheres. A alíquota de contribuição, 
o confisco, passa de 11% a 14% para os ser-
vidores ativos e inativos. Pensão por morte: 
o benefício será de 50% do valor da aposen-
tadoria recebido pelo servidor na data do 
óbito, mais 10% até o limite de 100%, não 
podendo ser acumulado com outro bene-
fício previdenciário, e seguindo o previsto 
na reforma federal, da PEC 103/2019. Pro-
fessores, policiais civis, agentes de vigilân-
cia, penitenciários, e servidores públicos, 
que tenham condições especiais ou com 
deficiência, contarão com regras de transi-
ção diferenciadas. Sem outros assuntos, o 
Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. 
Paulo César Corrêa Borges, agradeceu a 
presença de todos e encerrou a reunião.


