
Resenha da ata da 5ª Reunião Ordinária  
do Conselho Deliberativo

Realizada em 25 de junho de 2020 – por videoconferência

Declarada aberta a 5ª. Reunião Ordi-
nária do Conselho Deliberativo, pelo Pre-
sidente do Conselho Deliberativo, Conse-
lheiro Paulo César Corrêa Borges, com a 
presença da Vice-Presidente, Conselheira 
Rosy Maria de Oliveira; do 1º. Secretário, 
Edson Toshio Kubo, e da 2ª. Secretária, 
Ester Mirian Belo Rodrigues, que foi rea-
lizada por videoconferência, em razão do 
afastamento social imposto pela pandemia 
da Covid-19. Inicialmente, o Presidente do 
Conselho Deliberativo, Conselheiro Paulo 
César Corrêa Borges, saudou a todos, regis-
trando a presença do Conselheiro Antônio 
Carlos Duarte Moreira, ex-presidente da 
Diretoria Executiva da AFPESP, observan-
do que o Conselho Deliberativo tem rea-
lizado diversas atividades desde a última 
reunião presencial no dia 20.02.2020, com 
suas reuniões mensais. Reforçou ainda aos 
participantes que fosse observada a etiqueta 
própria para a realização da videoconferên-
cia. O Presidente do Conselho Deliberativo, 
Conselheiro Paulo César Corrêa Borges, 
saudou a todos os coordenadores: Elvira 
Stippe Bastos, Lizabete Machado Balleste-
ros, Adevilson Custódio, Meire Eveli Tamen 
e Romeu Benatti Júnior; bem como os inte-
grantes da Diretoria Executiva, e os Con-
selheiros do Conselho Fiscal, na pessoa do 
Presidente do Conselho Fiscal, Conselhei-
ro Luiz Sérgio Schiachero, e ainda a todos 
os Conselheiros e Conselheiras presentes. 
Ainda saudou os Presidentes da Comissões 
de Justiça, Conselheiro Antônio Luiz Pires 
Neto; da Comissão de Economia e Finan-
ças, Conselheiro Eduardo Primo Curti; os 
integrantes da Comissão de Assuntos Esta-
tutários e Regimentais, na pessoa do Con-
selheiro Miguel Angelo Paccagnella, e a Co-
missão Especial da Reforma da Previdência 
e Administrativa, na pessoa do Conselheiro 
Gilmar Belluzzo Bolognani, seu Coordena-
dor e o Conselheiro Fernando José Zanetto 
Tamburo, Coordenador da Comissão Espe-
cial do Hotsite. E, por fim, a todos que estão 
fazendo aniversário neste mês, na pessoa da 
Conselheira Giuliana Angela Palumbo e do 
Conselheiro Eduardo Pereira de Quadros 
Souza. A Coordenadora Elvira Stippe Bas-
tos e o Presidente do Conselho Fiscal, Luiz 
Sérgio Schiachero desejaram uma boa tarde 
a todos.

Inversão da Ordem dos Trabalhos
Ordem do dia: 

Referendum das deliberações da Mesa 
Diretora, propostas e indicações, previstas 
no artigo 30, 1º., n. 1, do Regimento Inter-
no do Conselho Deliberativo. Inclusão de 
pauta do Processo Conselho Deliberativo 
3/2020 – Indicação do Conselheiro Edi-
son Pinceli, para dar nome in memoriam 
do Conselheiro Vitalício Jorge Luiz de Al-
meida como patrono da Unidade de Lazer 
AFPESP São Lourenço, em Minas Gerais. 
Aprovada.

Pequeno Expediente 
Aprovada sem discussão a ata da 4ª. Reu-

nião Ordinária, realizada em 28.05.2020.

Ordem do Dia 
Pauta Invertida.  
Aprovação/Referendum das delibe-

rações da Mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo, de 10.06.2020: aprova-
ção plenária da convocação para a 1ª. 
Reunião Extraordinária do Conselho 
Deliberativo, a ser realizada no dia 
09.07.2020, às 15h30, por videocon-
ferência. A pauta única consistiu na 
prestação de esclarecimentos pela Di-
retora Econômico-Financeira, Elza 
Barbosa da Silva, diante do prazo ra-
zoável transcorrido para complemen-
tação dos esclarecimentos já requi-
sitados e aprovados pelo Plenário do 
Conselho Deliberativo. Despacho da 
Mesa Diretora do Conselho Delibera-
tivo, de 10.06.2020: Aprovação plená-
ria, da expedição do Ofício 036-CD, 
de 10.06.2020, ao 1º. Vice-Presidente, 
Antonio Sérgio Scavacini, por meio do 
Presidente da Diretoria Executiva, soli-
citando esclarecimentos sobre o plano 
de demissões do quadro de funcioná-
rios a serem suspensas ou encerradas, 
ou até quando as mesmas serão realiza-
das. Isso porque no Ofício 069-GP, de 
01.06.2020, e seus anexos, informava-
se a possibilidade de recontratação em 
90 dias (julho 2020), porém tem ocorri-
do novas demissões. Aprovada. 

Despacho da Mesa Diretora do 
Conselho Deliberativo, de 10.06.2020, 

aprovação plenária da solicitação de 
comparecimento do 1º. Vice-Presiden-
te Antonio Sergio Scavacini, nos termos 
do art. 55, alínea “h”, do Estatuto Social 
da AFPESP, para prestar esclarecimen-
tos sobre o Plano de Demissões em curso 
e os demais questionamentos que já lhe 
foram encaminhados por meio do Pre-
sidente da Diretoria Executiva, através 
do Ofício 36-CD, de 10.06.2020, o que 
deverá ocorrer na reunião extraordi-
nária do dia 09.07.2020, inclusive pelo 
fato de que foram formulados questio-
namentos endereçados à Diretora Eco-
nômico–Financeira que, entretanto, re-
ferem-se à gestão de pessoal, afeta ao 1. 
Vice-Presidente, que acumula a Coor-
denadoria Administrativa. Aprovada.

Processo CD 04/2020. Conselheira 
Vera Lúcia Pinheiro Morgado, e-mail 
de 26.05.2020, indicação à Direto-
ria Executiva de procedimentos para 
aquisição de Unidades de Lazer e re-
visão do Flex Reserva. Acompanha a 
manifestação sobre o Ofício GP-65, de 
22.05.2020: Item 1. Que se crie um Pro-
tocolo de Compras estabelecendo-se 
nele regras a serem seguidas, de forma 
a atender o quesito retorno financeiro. 
Item 2. Que se estabeleça uma Comis-
são Técnica para a visita de avaliação 
que possa dar um parecer sobre o todo. 
Item 3. Que se faça uma revisão no Flex 
Reserva, pois ficou evidente que ele 
favorece a ocupação nos finais de se-
mana, e por regiões mais próximas das 
Unidades. Encerrados os debates, foram 
aprovados os itens sem discussão. Item 2. O 
conselheiro José Luiz Rocha votou contra. 
Item 3. O Conselheiro Matheus Falconi Fia-
lho votou contra.

Conselheiro José Carlos Carone, 
e-mail de 08.06.2020, indicação à Dire-
toria Executiva, para não proceder ao 
aumento das mensalidades em 2.021. 
Acrescenta que tendo em vista o dispos-
to na Lei Federal 173, de 27.05.2020, 
que impõe limitações aos gastos com 
pessoal até 31 de dezembro de 2021, 
com a consequente proibição de qual-
quer tipo de concessão de aumen-
to de salários, reajustes e vantagens. 



Aprovada, com voto contrário do Conse-
lheiro Edison Pinceli.

Conselheira Helena Niskier, e-mail de 
12.06.2020, indicação à Diretoria Exe-
cutiva, para não promover novas contra-
tações de pessoal ou de prestação de ser-
viços e outros, até 31.12.2021, passando 
pelo Conselho Deliberativo aquelas que 
forem urgentes. São quatro os itens. Item 
1. Proibição de contratação de funcioná-
rios para a AFPESP, até 3.12.2021. Item 2. 
As contratações de funcionários que por 
acaso forem urgentes deverão passar pelo 
Conselho Deliberativo. Item 3. Proibição 
de novos contratos para prestação de ser-
viços e outros, até 31.12.2021. Item 4. As 
contratações para prestação de serviços 
e outros que por ventura forem urgentes 
deverão passar pelo Conselho Delibera-
tivo. A Mesa Diretora do Conselho Deli-
berativo, por seu Presidente, Conselheiro 
Paulo César Corrêa Borges, fez a seguinte 
observação redacional à Conselheira Hele-
na Niskier: no item 1, se é uma indicação, 
como pode ser uma proibição? A senhora 
aceita a substituição dessa palavra por “sus-
pensão”? A Conselheira aceitou a alteração. 
Encerrados os debates, houve o seguinte re-
sultado: votantes 52. Item 1, Rejeitado por 
27 votos contra 26, com voto contrário do 
Presidente para desempate. Item 2. Rejeita-
do por 29 votos. Item 3. Rejeitado por 28 
votos. Item 4. Rejeitado por 27 votos contra 
26, com voto contrário do Presidente para 
desempate.

Conselheiro Edson Toshio Kubo, 
e-mail de 12.06.2020, indicação à Direto-
ria Executiva para firmar convênio com 
o SESC/SP, para permitir ao associado 
da AFPESP se associar àquela entidade, 
com o pagamento de anuidade em torno 
de R$60,00, com base no comentário à 
manifestação do Conselheiro Paulo Lu-
cas Basso, de 03.06.2020, em Assuntos 
Associativos. Aprovada a indicação, com 
voto contrário da Conselheira Zilda Maria 
Mendes Falqueto e da Conselheira Helena 
Niskier.

Conselheiro Feres Sabino, e-mail de 
13.05.2020, solicitando à Diretoria Exe-
cutiva que informe: nome, função, data de 
contratação e valor do salário de eventual 
pessoa contratada após 1º. de janeiro de 
2020. Votação: Aprovada por unanimidade.

Processo 3/2020, em que consta a indi-
cação do Conselheiro Edison Pinceli, au-
tuado em abril, para dar nome in memo-
riam do Conselheiro Vitalício Jorge Luiz 
de Almeida como patrono da Unidade de 
Lazer AFPESP São Lourenço, em Minas 
Gerais. Antonio Luis Pires Neto, Presidente 
da Comissão de Justiça, parecer foi favorá-
vel. Feres Sabino, Presidente da Comissão 
de Assuntos Estatutários e Regimentais, 
também votou a favor. Votação: Aprovada 
por unanimidade.
Pequeno Expediente

O Senhor Presidente do Conselho Deli-
berativo, Conselheiro Paulo César Corrêa 
Borges, colocou em votação a dispensa da 
leitura das correspondências recebidas e 
expedidas, bem como do relatório de saúde 
dos conselheiros afastados. A dispensa de 
leitura foi aprovada por unanimidade.
Breves Comunicados

O Senhor Presidente do Conselho Deli-
berativo, Conselheiro Paulo César Corrêa 
Borges, comunicou que: a) Destacou a rea-
lização da Reunião Extraordinária no dia 09 
de julho, com pauta única; b) demonstração 
dos gastos do Conselho Deliberativo, de ja-
neiro a junho de 2020, pelo princípio que 
a mesa adotou, por questão de transparên-
cia; c) Conselheira Rosely, representando 
o Conselho Deliberativo, falou da entrega 
das doações aos profissionais da saúde do 
Hospital do Servidor Público Estadual, no 
dia 17 de junho; d) Manifesto da Comissão 
Especial de Reforma da Previdência e Ad-
ministrativa do Conselho Deliberativo, em 
relação ao Decreto do Governador Dória n. 
65021/2020, onde há aumento da base de 
incidência de cobrança do Governo para a 
SPPREV, inclusive daqueles que tem doen-
ças graves, chegando a duas vezes o valor 
do teto do Regime Geral da Previdência; 
e) O Presidente do Conselho Deliberativo, 

Conselheiro Paulo César Corrêa Borges, in-
formou que no dia 23, a convite da APAM-
PESP, foi realizada videoconferência para 
analisar e debater o Decreto 65021/2020, do 
Governo do Estado de São Paulo. Foi deci-
dido elaborar uma nota de repúdio encam-
pada por todas as entidades do funcionalis-
mo do Estado de São Paulo e a realização 
de estudos pelas entidades para estruturar a 
interposição de medidas judiciais cabíveis.
Assuntos Associativos

Conselheiro Paulo Lucas Basso, e-mail 
de 03.06.2020, sobre indicação à Diretoria 
Executiva feita em 2019, na 5ª. Reunião 
Ordinária do Conselho Deliberativo, de 
30.05.2019. Enfatizou que, na Ata da 5ª. 
Reunião Ordinária do Conselho Delibera-
tivo, de 30.05.2019, sugeriu à Diretoria Exe-
cutiva a adequação das Unidades Regionais 
do interior, litoral e da Sede, transforman-
do-as em Centros de Atividades e Lazer, 
seguindo o modelo do SESC, pensando na-
queles associados que não têm condições fi-
nanceiras para se hospedar nas Unidades de 
Lazer. O assunto foi deixado para a reunião 
seguinte, em virtude de ter havido falha na 
comunicação do Conselheiro Paulo Lucas 
Basso, com travamento de seu áudio, e tam-
bém por haver uma pertinência temática 
com o e-mail enviado pelo Conselheiro Ed-
son Toshio Kubo, em 12.06.2020, tratando 
de assunto similar.
Grande Expediente

Não houve inscritos. A 2ª. Secretária do 
Conselho Deliberativo, Conselheira Ester 
Miriam Belo Rodrigues fez a leitura dos 
aniversariantes do mês de junho. O 1º. Se-
cretário do Conselho Deliberativo, Conse-
lheiro Edson Toshio Kubo, fez a leitura das 
principais datas comemorativas do mês de 
Junho. A Coordenadora de Saúde, Conse-
lheira Meire Eveli Tamen comunicou que a 
partir de 1º. de Julho iria ser aberto o Am-
bulatório Médico.

Em seguida, o Presidente do Conselho 
Deliberativo, Conselheiro Paulo César 
Corrêa Borges, agradeceu a participação 
de todos e encerrou a reunião.


