
Resenha da ata da 1ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo

Realizada em 28 de janeiro de 2021 – por videoconferência

Declarada aberta a 1ª. Reunião Ordiná-
ria, em videoconferência, sob a presidência 
do Presidente do Conselho Deliberativo, 
Conselheiro Paulo César Corrêa Borges; 
Vice-Presidente, Conselheira Rosy Maria 
de Oliveira; 1º. Secretário, Conselheiro Ed-
son Toshio Kubo; 2ª. Secretaria, Conselhei-
ra Ester Mirian Belo Rodrigues, realizada 
por videoconferência, em razão da qua-
rentena imposta pela pandemia do corona-
vírus, Covid-19, com o isolamento social, 
o Presidente do Conselho Deliberativo, 
Conselheiro Paulo César Corrêa Bor-
ges, saudou a todos e abriu a palavra para 
o convidado, Conselheiro afastado, Ma-
rio Palumbo Junior, que levou à Câmara 
Municipal de São Paulo, a sua luta política, 
prestigiando-nos com uma manifestação, 
uma vez que vai exercer com sua plenitude 
o seu cargo legislativo de Vereador. Mario 
Palumbo Junior disse estar muito feliz e 
honrado pelo convite; lembrou-se dos pre-
sidentes que acolheram sua mãe com cari-
nho, Doutor Wilson Ribeiro; e Doutor Du-
arte e disse guardar honra e glória em sua 
vida pelos seus pais, em especial a sua mãe 
e também da sua irmã Giuliana e disse que, 
se Deus permitir, se for a vontade de Deus, 
vai fazer a sua campanha na esfera política. 
Disse estar muito grato à Dona Margarida 
Palumbo por tudo o que ela fez e que a As-
sociação deve muito a ela, porque ela fez 
muito pela Associação, principalmente na 
região de Ribeirão Preto. Disse que entrou 
na política para defender os funcionários 
públicos, principalmente contra o governo 
do PSDB e por culpa dele que se paga tão 
mal o funcionalismo público do Estado de 
São Paulo. Agradeceu ao Senhor Presidente 
e demonstrou a eterna gratidão à AFPESP. 
O Presidente do Conselho Deliberativo, 
Conselheiro Paulo César Corrêa Borges 
desejou ao Conselheiro muito sucesso na 
vereança e na sua carreira política. Na se-
quência, o 2. Vice-Presidente da Direto-
ria Executiva, Conselheiro Luiz Manoel 
Geraldes, saudou a todos; e o Presidente 
do Conselho Fiscal, Conselheiro Dalmar 
Cassapula, saudou a todos e agradeceu o 
convite para participar da reunião. O 1. Se-
cretário, Conselheiro Edson Toshio Kubo, 
agradeceu a oportunidade de participar 
de mais uma reunião; e a 2. Secretária, 

Conselheira Ester Mirian Belo Rodrigues, 
desejou uma excelente reunião a todos. Os 
representantes dos aniversariantes do mês, 
a Conselheira Maria Auxiliadora Murad 
e o Conselheiro Gilmar Belluzzo Bolog-
nani, congratularam-se com todos os par-
ticipantes da reunião e, o segundo, desejou 
que os assuntos sejam resolvidos de forma 
tranquila e pacífica. A Vice-Presidente, 
Conselheira Rosy Maria de Oliveira, de-
sejou uma reunião bastante profícua. O 
Presidente da Diretoria Executiva, Con-
selheiro Álvaro Gradim, cumprimentou 
o Presidente do Conselho Deliberativo e os 
demais membros da Mesa, bem como todos 
os Conselheiros e Conselheiras, desejando 
uma boa reunião. O Conselheiro Miguel 
Angelo Paccagnella recebeu uma homena-
gem especial pelo significativo aniversário 
de casamento, 60 anos de casado e agrade-
ceu a Deus o bom convívio. O Conselhei-
ro Luiz Sérgio Schiachero também foi ho-
menageado no mesmo sentido e agradeceu 
a todos.

Eleição da Mesa 
Diretora do Conselho 
Deliberativo 

Relatório da Comissão Eleitoral – Pre-
sidente Camila Rafael Gozzo Bruschi; 
membros Rosely Duarte Corrêa e Liza-
bete Machado Ballesteros. A Conselheira 
Camila Rafael Gozzo Bruschi, desejou boa 
tarde a todos. Tivemos 66 Conselheiros vo-
tantes; não votaram 15; votos em branco 23; 
votos nulos 15. Resultados. Para o cargo de 
Presidente: Paulo César Corrêa Borges: 61 
votos; em branco 5; para Vice-Presidente: 
Gilmar Belluzzo Bolognani: 51 votos; em 
branco 10; nulos 5; para 1. Secretário: Edson 
Toshio Kubo: 55 votos; em branco 5; nulos 
6; para 2. Secretária: Ester Mirian Belo Ro-
drigues: 59 votos, em branco 3; nulos 4. A 
Conselheira Camila Rafael Gozzo Bruschi 
disse que achou muito fácil o procedimento 
de votação, com apoio da empresa contra-
tada. A Conselheira Rosely Duarte Cor-
rêa considerou a eleição um sucesso, pois 
de 81 eleitores, 66 votaram. A Conselheira 
Lizabete Machado Ballesteros ratificou as 

informações das colegas e congratulou-se 
com os eleitos, desejando-lhes uma profícua 
gestão. A Conselheira Camila Rafael Gozzo 
Bruschi proclamou os eleitos. Para o cargo 
de Presidente, Paulo César Corrêa Borges; 
Vice-Presidente, Gilmar Belluzzo Bolognani; 
1. Secretário, Edson Toshio Kubo; 2ª. Secre-
tária, Ester Mirian Belo Rodrigues.

Posse da Mesa 
Diretora do Conselho 
Deliberativo

Posse do Presidente reeleito do Con-
selho Deliberativo, pela Vice-Presidente, 
Conselheira Rosy Maria de Oliveira, art. 
15, XXIV (empossar seu sucessor), com o 
Art. 16, II (substituir o Presidente em seu 
impedimento de dar posse a si mesmo). 
A Conselheira Rosy Maria de Oliveira na 
qualidade de Vice-Presidente do Conselho 
Deliberativo teve a honra de dar posse ao 
Presidente da Mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo, reconduzido, Conselheiro 
Paulo César Corrêa Borges, para o mandato 
de 2021. O Conselheiro Paulo César Corrêa 
Borges agradeceu a Conselheira. Presiden-
te do Conselho Deliberativo empossa os 
membros da Mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo. Na sequência, o Presidente 
do Conselho Deliberativo, já empossado, 
deu posse aos demais membros da Mesa: 
Vice-Presidente, Conselheiro Gilmar Bel-
luzzo Bolognani; 1. Secretário, Conselheiro 
Edson Toshio Kubo; 2ª. Secretária, Conse-
lheira Ester Mirian Belo Rodrigues, vence-
dores nesta eleição, em conjunto e de for-
ma bastante harmoniosa e comprometida 
com os interesses estatutários e regimentais 
do Conselho e da AFPESP. A Conselheira 
Rosy Maria de Oliveira agradeceu a todos 
o carinho que tiveram com ela na Vice-Pre-
sidência do Conselho, em especial os com-
ponentes da Mesa e o Presidente Paulo Bor-
ges com suas ações com total transparência 
e concordância da Mesa. O Presidente do 
Conselho Deliberativo, Conselheiro Pau-
lo César Corrêa Borges, agradeceu a Con-
selheira Rosy pela condução dos trabalhos 
em 2020. Agradeceu aos Senhores Conse-
lheiros e Senhoras Conselheiras. Agradeceu 



a Deus pela vida, pela saúde e pelas ami-
zades fortalecidas nesta jornada no Con-
selho Deliberativo. Agradeceu à Comissão 
Eleitoral, composta pelas Conselheiras Ca-
mila, Rosely e Lizabete, pelo excelente tra-
balho desenvolvido. Agradeceu a todos que 
prestigiaram e apoiaram o bom trabalho 
em 2020. Fez um especial agradecimento 
aos colaboradores da Secretaria do Con-
selho Deliberativo, Silmara, Odir e Cibele. 
Também fez um agradecimento especial à 
Conselheira Rosy Maria de Oliveira, pela 
leal e comprometida postura, ao 1. Secre-
tário, Conselheiro Edson Toshio Kubo e à 
2. Secretária, Conselheira Ester Mirian Belo 
Rodrigues para resolverem questões de in-
teresses de Conselheiros, Conselheiras, as-
sociados, associadas e no cumprimento das 
obrigações regimentais e estatutárias por 
vezes em reuniões com a Diretoria Exe-
cutiva e com o Conselho Fiscal, sempre 
pautados pela harmonia, independência, 
transparência e respeito à colegialidade das 
decisões. Agradeceu ao Conselheiro Gil-
mar por ter aceito o convite para compor a 
Mesa como Vice-Presidente diante da im-
possibilidade de continuidade por razões 
profissionais da Conselheira Rosy. Agrade-
ceu também à Diretoria Executiva por ter 
providenciado no final do ano a agilização 
para contratação da empresa encarregada 
de realizar eleições. Neste início da nova 
gestão da Mesa Diretora do Conselho De-
liberativo, conforme Carta Compromisso 
de 9 de janeiro de 2021, nós integrantes da 
Mesa Diretora, agora eleitos e empossados, 
renovamos nossos compromissos com a 
valorização do Conselho Deliberativo, in-
terna e externamente, no exercício das suas 
atribuições estatutárias e regimentais, com 
independência e harmonia; o respeito ao 
princípio da decisão colegiada, a defesa e 
valorização de cada Conselheiro e Conse-
lheira, não admitindo sejam censurados por 
seus votos e abstenções; o cumprimento do 
prazo de dez dias de antecedência para ci-
ência de todos os documentos necessários 
à análise das matérias pautadas, aplicando o 
disposto no art. 29, par. 1. do Regimento In-
terno; a garantia do pleno exercício das atri-
buições estatutárias e regimentais do Con-
selho Deliberativo de forma independente e 
autônoma, norteadas pelos interesses asso-
ciativos, sem interferências; a manutenção 
do exercício propositivo e harmônico com 
os demais órgãos da administração supe-
rior da AFPESP, para alcançar os objetivos 
estatutários e a defesa dos associados; a con-
tribuição para o aprimoramento da defesa 
dos servidores públicos contra os ataques 
injustos, que distorcem o valor e a excelên-
cia dos serviços prestados à população nas 
diferentes áreas, como ficou evidenciado na 

pandemia; o fortalecimento da representa-
tividade dos associados no Conselho Deli-
berativo, com transparência, visibilidade e 
acessibilidade. Por fim, a defesa do aprimo-
ramento da inclusão digital dos associados e 
associadas que estejam privados da utiliza-
ção das tecnologias da informação. O traba-
lho voluntário dos integrantes do Conselho 
Deliberativo, sem qualquer tipo de remu-
neração e sem privilégios na consecução 
da representação dos associados, nas deli-
berações de suas competências, enobrece 
cada um dos Conselheiros e Conselheiras, 
sempre pautados pelas finalidades estatutá-
rias e regimentais, para promover a união 
dos servidores públicos em geral, na defesa 
dos interesses dos associados e associadas, 
bem como colaborar na melhoria dos servi-
ços públicos, realizar iniciativas de interesse 
associativo dos servidores públicos, ainda 
que de caráter filantrópico; incentivar a cul-
tura; viabilizar convênios; lazer etc.. Ren-
demos homenagem a todos os integrantes 
das Comissões Permanentes, Comissão de 
Justiça, Comissão de Economia e Finanças 
e Comissão de Assuntos Estatutários e Re-
gimentais, bem assim aos integrantes das 
Comissões Especiais, como da Regulamen-
tação de Gastos, das Reforma da Previdên-
cia Estadual e Administrativa, do Hotsite. O 
Vice-Presidente, Conselheiro Gilmar Bel-
luzzo Bolognani agradeceu o convite para 
integrar a Mesa e aos colegas pelo voto de 
confiança e parabenizou a Comissão Eleito-
ral pelo excelente trabalho. O 1. Secretário, 
Conselheiro Edson Toshio Kubo, agrade-
ceu os votos de confiança e disse doar horas 
e dias de sua vida em prol da AFPESP, agra-
deceu a Deus e a todos. A 2. A 2. Secretária, 
Conselheira Ester Mirian Belo Rodrigues, 
agradeceu de coração a confiança, o apoio e 
o voto depositado e prometeu cumprir to-
das as diretrizes da carta-compromisso de 9 
de janeiro e agradeceu à Comissão Eleitoral 
pelos trabalhos realizados.

Pequeno Expediente
Apreciação e votação da Ata da reunião 

anterior, 11ª. Reunião Ordinária, realizada 
em 17.12.2020. Aprovada.

O Vice-Presidente do Conselho De-
liberativo, Conselheiro Gilmar Belluz-
zo Bolognani, assumiu a presidência dos 
trabalhos. Pedido de dispensa da leitura 
das correspondências expedidas e rece-
bidas, cujo resumo todos receberam, as-
sim como do relatório dos Conselheiros/
as afastados/as para tratamento de saúde, 
das portarias do Conselho Deliberativo e 
das Portarias da Diretoria Executiva. Vo-
tação. Aprovada por unanimidade.

Ordem do Dia
Posse e declaração de vitaliciedade. Foi 

dada posse à Conselheira Substituta Leti-
cia Jobert Andrade de Melo, Paragrafo 1., 
do art. 28 do Regimento Interno do Conse-
lho Deliberativo, conforme ordem de prece-
dência, mandato de 2019 a 2024, na vaga do 
Conselheiro Efetivo Mario Palumbo Junior, 
com mandato suspenso conforme o Arti-
go 25 do Regimento Interno do Conselho 
Deliberativo, oportunidade em que a con-
selheira se comprometeu a bem proceder, 
respeitando o Estatuto, o Regimento Inter-
no e as leis do nosso país. Na sequência, nos 
termos do artigo 47, b, e parágrafo 2., do Es-
tatuto Social, foi declarado pelo Presiden-
te do Conselho Deliberativo, Conselheiro 
Paulo César Corrêa Borges, que, tendo 
cumprido 20 anos intercalados de manda-
tos eletivos, o Conselheiro Miguel Angelo 
Paccagnella passou a condição de Conse-
lheiro Vitalício, ficando assegurados todos 
os direitos inerentes aos demais Conselhei-
ros, bem como ficando sujeito às mesmas 
normas e deveres, excetuado o previsto no 
Artigo 58. O conselheiro renovou seu com-
promisso de bem e fielmente cumprir as leis 
vigentes, o Estatuto Social da AFPESP, e o 
Regimento Interno do Conselho Deliberati-
vo, lavrando-se termo próprio, que foi assi-
nado pela Mesa Diretora do Conselho Deli-
berativo e pelo empossado. O Presidente do 
Conselho Deliberativo, Conselheiro Pau-
lo César Corrêa Borges deu a palavra ao 
Conselheiro Miguel Angelo Paccagnella, 
que disse estar lisonjeado e emocionado por 
ter atingido esse nível e agradeceu a Deus. 
Em seguida, foi dada posse à Conselheira 
Efetiva Letícia Jobert Andrade de Melo, 
conforme artigo 28, Par. 2., do Regimento 
Interno do Conselho Deliberativo, continu-
ando a sequência da lista dos mais votados, 
para o mandato 2019 a 2024, na vaga do 
Conselheiro agora vitalício Miguel Angelo 
Paccagnella. A Conselheira Letícia Jobert 
Andrade de Melo agradeceu e cumprimen-
tou a Mesa pela eleição. O Conselheiro An-
tonio Arnosti também parabenizou a Mesa 
pela posse, bem como a Conselheira Letícia 
Jobert Andrade de Melo.

Comissões 
Permanentes

Constituição das Comissões Perma-
nentes nos termos do artigo 20, par. 1., 
do Regimento Interno do Conselho De-
liberativo, com indicações pelo Presi-
dente da Mesa do Conselho Deliberativo 
dos integrantes efetivos e suplentes das 
Comissões Permanentes, com aprovação 



Plenária. Os Conselheiros convidados que 
anuíram ao convite foram: a) Comissão 
de Justiça: Efetivos - Antonio Luiz Pires 
Neto; Artur Marques da Silva Filho; Cas-
sio Juvenal Faria; Mateus Falconi Fialho e 
Ricardo Salles Fragoso; Suplentes - Adher-
bal Silva Pompeo; Sergio Roxo da Fonse-
ca e Elisabeth Massuno. b) Comissão de 
Economia e Finanças: Efetivos -Rosely 
Duarte Corrêa; José Luiz Rocha; Rosemari 
Braga do Rosario; Mario Miyahara e Pedro 
Issamu Tsuruda; Suplentes - Maria Edna 
Silva Roza; Danglares Junta e Orestes Gir 
Junior. c) Comissão de Assuntos Estatutá-
rios e Regimentais: Efetivos - Rosy Maria 
de Oliveira; Camila Rafael Gozzo Brus-
chi; Edison Pincelli; Zilda Maria Mendes 
Falqueto e Miguel Angelo Paccagnella; 
Suplentes: Antonio Carlos de Castro Ma-
chado; Benedito Vicente da Cunha e Vera 
Lúcia Pinheiro Morgado. O Presidente do 
Conselho Deliberativo, Conselheiro Paulo 
César Corrêa Borges, solicitou ao Plenário 
a convalidação dos nomes. Aprovados.

Propostas e Indicações
Proposta de autoria da Mesa Diretora 

do Conselho Deliberativo - Requisição das 
seguintes informações à Diretoria Executi-
va. Quantos associados estão cadastrados 
para receber as informações da AFPESP 
por meio do WhatsApp? Quantos estão ca-
dastrados com usuário e senha para acesso 
pela internet à Área do Associado no site 
da AFPESP? Qual o número de associados 
com mais de 65 anos? Quais as medidas a 
Diretoria Executiva já adotou para fins de 
inclusão digital dos associados com dificul-
dades tecnológicas e, tendo havido qual o 
número de participantes? Qual o número 
de associados aptos a votar nas eleições, nos 
termos do Art. 13, c, do Estatuto Social? O 
Presidente do Conselho Deliberativo, Con-
selheiro Paulo César Corrêa Borges expli-
cou a proposta apresentada pela Mesa Dire-
tora, principalmente para garantir a inclusão 
digital dos associados e das associadas, pois 
são inúmeros os serviços da Afpesp no seu 
portal digital. O Conselheiro Edson Toshio 
Kubo, 1. Secretário, indicou que a idade fos-
se diminuída para 60 anos de idade. O Conse-
lheiro Danglares Junta parabenizou a Mesa 
Diretora reeleita em especial ao novo compo-
nente Gilmar Belluzzo Bolognani e indagou 
se seria uma pesquisa junto aos associados. O 
Presidente do Conselho Deliberativo, Con-
selheiro Paulo César Corrêa Borges, infor-
mou que o objetivo seria ampliar essa inclu-
são digital dos associados e associadas, com 
dificuldades tecnológicas. A Conselheira 
Vera Lúcia Pinheiro Morgado parabenizou 
a Mesa Diretora pela ideia. A Conselheira 

Maria Edna Silva Roza informou que na ges-
tão passada implantou um curso de inclusão 
digital na Sede, quando foi Coordenadora de 
Cultura e apoiou a mudança de 65 para 60 
anos. Aprovada por unanimidade.

Indicação à Diretoria Executiva de au-
toria da Mesa Diretora do Conselho Deli-
berativo - com fundamento nos Arts. 55, b, 
e 72 do Estatuto Social, e Art. 24, VI, para 
que através da Coordenadoria de Educação 
e Cultura e da Coordenadoria de Gestão 
Administrativa, a Mesa Diretora indicou 
à Diretoria Executiva que as Unidades Re-
gionais realizem cursos de inclusão digital 
e acesso às novas tecnologias para associa-
dos com baixo ou nenhum conhecimento 
tecnológico, para a utilização de celulares e 
computadores, bem como para navegação 
nas diferentes plataformas digitais, princi-
palmente aquelas disponibilizadas e utili-
zadas pela AFPESP. A Conselheira Silvia Lin 
Mei Tchun informou que já fez o curso, mas 
foi muito elementar. O Conselheiro José Luiz 
Rocha disse ser louvável a indicação. O Con-
selheiro Adherbal Silva Pompeo achou inte-
ressante o curso. Aprovada por unanimidade.

Calendário das 
Reuniões do Conselho 
Deliberativo

O Presidente do Conselho Deliberati-
vo, Conselheiro Paulo César Corrêa Bor-
ges, submeteu à aprovação a proposta de 
Calendário das Reuniões do Conselho De-
liberativo para 2021, como seguem: 28 de 
janeiro; 25 de fevereiro; 25 de março; 29 de 
abril; 27 de maio; 24 de junho; 29 de julho; 
26 de agosto; 30 de setembro; 21 de outubro 
(28 é dia do Servidor Público); 25 de no-
vembro e 16 de dezembro. Votação. Apro-
vado por unanimidade.

Indicação da Conselheira Edna Pedro-
so de Moraes para a publicação na Folha 
do Servidor Público de 10 maneiras de 
combater o racismo. A Conselheira Hele-
na Niskier lembrou que no dia 27 de janei-
ro marcou a memória das vítimas do Holo-
causto e propôs fosse incluída na proposta 
de combate ao racismo. Votação. Aprovada 
por unanimidade.

Solicitação de informações à Direto-
ria Executiva feita pela Conselheira Edna 
Pedroso de Moraes, sobre os valores da 
unidades alugadas, contas condominiais e 
valores do IPTU. A Conselheira Edna Pe-
droso de Moraes informou que há vários 
imóveis alugados, além de alguns que estão 
ociosos, como o da Rua Bettencourt Rodri-
gues. Votação. Aprovada por maioria.

Proposta da Conselheira Edna Pedro-
so de Moraes para que se oficie à família 
da ex-colaboradora Francisca Barbosa da 
Silva devido ao seu falecimento. Votação. 
Aprovada por maioria.

Breves Comunicados 
da Presidência

O Presidente do Conselho Deliberati-
vo, Conselheiro Paulo César Corrêa Bor-
ges, informou que será necessário uma atu-
alização dos perfis de todos, Conselheiros e 
Conselheiras. Esclareceu que o Conselhei-
ro Gilmar Belluzzo Bolognani, Vice-Pre-
sidente, fez um levantamento muito inte-
ressante e constatou mais de três dezenas de 
Conselheiros em que nos perfis não cons-
tam as respectivas especialidades, o que é de 
interesse de associados/as conhecer. Com 
relação à Folha do Servidor comunicou que 
no dia 8 de janeiro fez uma reunião a pedido 
do Setor de Comunicação e Marketing, da 
qual participaram Paulo Fortuna e Andrea 
Ascenção, que são do jornal, e a Mesa Dire-
tora do Conselho Deliberativo. O Conselho 
não abriu mão de sua resenha ser publicada 
na Internet e, pelo formato de revista di-
gital que vai ser dado à Folha do Servidor 
Público, serão feitos resumos chamativos e 
submetidos à Mesa Diretora, mas a resenha 
completa também estará disponível. Con-
tinuará em formato PDF para ser disponi-
bilizado para impressão nas Unidades de 
Lazer e Unidades Regionais. Informou que 
na próxima reunião, em 25 de fevereiro, às 
17h, será realizada uma palestra do Auditor 
Fiscal e Presidente da Unafisco Nacional so-
bre o impacto da qualificação do funciona-
lismo público para tornar a Administração 
Pública mais produtiva que o setor privado, 
e será disponibilizada para os associados as-
sistirem ao vivo, no formato de streaming.

Breves Comunicados
A Conselheira Maria das Graças da Sil-

veira parabenizou aos membros da Mesa 
Diretora do Conselho Deliberativo pela 
eleição e desejou boa sorte na nova ges-
tão. Agradeceu ao Dr. Álvaro Gradim e sua 
equipe pela abertura das Regionais no Vale 
do Paraíba. Os sócios da região voltaram a 
se sentir membros da família AFPESP. O 
Conselheiro Fernando José Zanetto Tam-
buro mostrou um perfil breve do HotSite 
que está sendo criado pela Comissão que 
preside, já contando com a disponibilização 
do Perfil dos Conselheiros e uma agenda 
com todas as atividades do Conselho, datas 
das reuniões, datas comemorativas, even-
tos entre outros. O Conselheiro Gilmar 
Belluzzo Bolognani, Vice-Presidente da 



Mesa Diretora, como Presidente da Co-
missão Especial de Acompanhamento da 
Reforma Previdenciária Estadual e Ad-
ministrativa informou que nesse período 
de dezembro e janeiro não houve muita 
movimentação nas Casas Legislativas, não 
tendo nenhuma novidade sobre a Reforma 
Administrativa. Esclareceu haver uma série 
de polêmicas em relação a atos do Gover-
nador, que desrespeito direitos dos servido-
res públicos, principalmente em relação aos 
aposentados, mas lembrou que isso já está 
sendo discutido na área judicial. O Conse-
lheiro Ruy Galvão Costa cumprimentou 
a Mesa Diretora pela sua eleição, desejan-
do uma boa gestão, com muita felicidade e 
produtividade. Passou a palavra ao seu de-
fensor, Conselheiro Feres Sabino, sobre as 
falsas alegações que tentam lhe atingir. O 
Conselheiro Feres Sabino sustentou que 
a Diretoria Executiva não pode patrocinar 
nenhum procedimento disciplinar contra 
qualquer conselheiro. Mas no caso de Ruy 
Galvão Costa, agiram esquecendo-se de 
evitar constrangimento, como deveria ter 
sido feito e como deflui de lei especial. Não 
o ouviram até de maneira informal e fun-
damentalmente sem que se considerasse o 
relatório apresentado pelo Gerente da Uni-
dade de Poços de Caldas, para um arquiva-
mento imediato. Tal reclamação deveria ter 
sido arquivada imediatamente, com parecer 
do Departamento Jurídico da Associação e 
envio à associada reclamada. O Presidente 
da Diretoria Executiva, Conselheiro Ál-
varo Gradim, parabenizou o Presidente do 
Conselho Deliberativo, Conselheiro Paulo 
César Corrêa Borges pela sua reeleição as-
sim como toda a Mesa Diretora e esclareceu 
que a Diretoria Executiva recebeu um Ofí-
cio da associada em função dos fatos levan-
do em consideração a questão do Estatuto 
do Idoso e também do Estatuto da Criança. 
Informou que apenas repassou à Mesa Di-
retora o fato, porque envolvia a pessoa do 
Conselheiro Ruy Galvão Costa, que estava 

na condição de associado comum, não se 
reproduzindo como Conselheiro, porque a 
associada, junto com as testemunhas levan-
tadas, solicitava algum tipo de providência. 
Aproveitou para cumprimentar o Conse-
lheiro Miguel Angelo Paccagnella pela sua 
efetividade e a Conselheira Leticia Jobert 
Andrade de Melo pelo seu retorno ao Con-
selho Deliberativo.

Assuntos Associativos
A Conselheira Edna Pedroso de Mo-

raes disse estar muito apreensiva sobre a 
aceleração do coronavírus, e também de 
várias doenças que estão vindo da Áfri-
ca e do Japão. Solicitou a todos que usem 
máscaras. O Conselheiro Antonio Carlos 
Duarte Moreira cumprimentou a todos e 
se despediu da Conselheira Rosy Maria 
de Oliveira que exerceu brilhante trabalho 
como Vice-Presidente da Mesa Diretora. 
Cumprimentou o Conselheiro Miguel An-
gelo Paccagnella pela vitaliciedade, o Con-
selheiro Gilmar Belluzzo Bolognani pela 
eleição como Vice-Presidente; o Conselhei-
ro Edson Toshio Kubo e a Conselheira Es-
ter Mirian Belo Rodrigues, o Conselheiro 
Feres Sabino pela lucidez de seus pareceres 
e a Conselheira Letícia Jobert Andrade 
de Melo pelo retorno como Conselheira 
do Conselho Deliberativo. A humanidade 
sofre com os nefastos efeitos da pandemia 
provocada pelo coronavírus, o Covid-19. 
No campo associativo, a preocupação se 
agiganta e se faz sentir de maneira contun-
dente. As entidades associativas do terceiro 
setor e agremiações sindicais serão obriga-
das para enfrentar o negativo desafio, a se 
reinventarem, pois os modelos de adminis-
tração não estão aparelhados para enfrentar 
o surgimento de novas situações imprevisí-
veis e negativas, como estamos vivenciando. 
A previsão da Confederação Mundial do 
Turismo era muito otimista para o início do 
ano de 2021 previa no mundo a recepção de 
1.6 bilhão de turistas que seriam atendidos 

pelas diversas organizações. Temos o exem-
plo de São Paulo que passou a obrigar os 
aposentados que recebem proventos de até 
dez referências do piso do regime da Pre-
vidência, antes isentos de contribuição para 
o custeio da Previdência, estão sendo des-
contados em seus holerites, empobrecen-
do ainda mais esse grande aglomerado de 
aposentados. Não podemos nos esquecer 
de que a população está crescendo geome-
tricamente e o serviço público, que deveria 
acompanhar esse crescimento, lamenta-
velmente está encolhendo. O Conselheiro 
Miguel Angelo Paccagnella solicitou que 
a explanação do Conselheiro Antônio Car-
los Duarte Moreira fosse impressa e distri-
buída a todos os Conselheiros, o que lhe 
foi atendido.

Assuntos Gerais
A Conselheira Edna Pedroso de Mora-

es destacou que São Paulo recebeu a está-
tua em homenagem ao arquiteto negro do 
século XVIII, no dia da Consciência Negra; 
cumprimentou a Mesa Diretora do Con-
selho Deliberativo e a Conselheira Letícia 
Jobert Andrade de Melo. O Conselheiro 
Gilmar Belluzzo Bolognani, Vice-Presi-
dente da Mesa Diretora, leu a relação dos 
aniversariantes do mês de janeiro. O Con-
selheiro Edson Toshio Kubo, 1. Secretá-
rio, leu as datas comemorativas e as justifi-
cativas de ausência. O Conselheiro Fiscal, 
Dalmar Cassapula, Presidente do Conse-
lho Fiscal, saudou a todos, desejando uma 
boa noite e agradeceu por ter participado da 
reunião. O Presidente do Conselho Deli-
berativo, Conselheiro Paulo Cesar Corrêa 
Borges, agradeceu a todos e disse da sa-
tisfação e alegria de poder contribuir para 
este Conselho e participar junto com os 
Conselheiros Gilmar Belluzzo Bolognani, 
Edson Toshio Kubo e Ester Mirian Belo 
Rodrigues neste trabalho de valorização do 
Conselho e encerrou a reunião.


