
Resenha da ata da 9ª Reunião Ordinária do 
Conselho Deliberativo

Realizada em 30 de setembro de 2021 – por videoconferência

Aos trinta dias do mês de setembro do 
ano de dois mil e vinte e um, às 15h30, em  
videoconferência, devido ao distanciamen-
to social determinado pelo Governo em 
razão da pandemia da Covid-19, reuniu-se 
o Conselho Deliberativo, sob a presidência 
do Presidente do Conselho Deliberativo, 
Conselheiro Paulo César Corrêa Bor-
ges, que saudou a todos, dando início a 9ª. 
Reunião Ordinária de 2021. O Presidente 
do Conselho Fiscal, Dalmar Cassapu-
la, saudou a todos e agradeceu ao convite 
para participar da reunião. O Vice-Presi-
dente Gilmar Belluzzo Bolognani sau-
dou a todos e cumprimentou o Dr. Paulo 
César Corrêa Borges pela participação no 
Seminário Internacional da Organização 
Internacional do Trabalho. O 1º. Secretá-
rio Edson Toshio Kubo saudou a todos. A 
Conselheira Zilda Maria Mendes Falque-
to foi convidada para compor a Mesa, subs-
tituindo a 2ª. Secretária Ester Mirian Belo 
Rodrigues. A Coordenadora Meire Eveli 
Tamen, representando os Coordenadores 
e a Diretoria Executiva, desejou uma boa 
reunião a todos. A Conselheira Ana Maria 
Villela Alvarez Martinez, representando 
os aniversariantes do mês, desejou boa tar-
de e uma ótima reunião. 

O Presidente Paulo César Corrêa Bor-
ges pediu um minuto de silêncio em home-
nagem ao Conselheiro Vitalício Ubirajara 
Ramos, que faleceu dia 06 de setembro, na 
Capital, e também ao Senhor José Geraldo 
de Castro Machado, falecido no dia 11 de 
setembro, irmão do Conselheiro Antonio 
Carlos de Castro Machado.

Inversão da Ordem dos Trabalhos – 
Aprovada

Proposta de inclusão de pauta solicita-
da em caráter de urgência, formulada pela 
Conselheira Elisabeth Massuno – para 
trazer os desdobramentos sobre o incêndio 
ocorrido na Unidade de Lazer da Fazenda 
Termas de Ibirá. [Aprovada.]

Pequeno Expediente
Apreciação e votação da Ata da 8a. reu-

nião ordinária – Aprovada.

Ordem do Dia
Indicação da Conselheira Helena 

Niskier, para uma ampla supervisão no 

setor de Cadastro da AFPESP devido a re-
clamações de inúmeros associados e por 
experiência própria. Verificou que o setor 
estava com muitas dificuldades e erros. 
Importância: tendo em vista as eleições do 
Conselho Deliberativo, o setor com seus 
erros, impede inscrições e possivelmente 
o envio de correspondência adequada. E 
alertar aos associados que procurem veri-
ficar se os seus dados cadastrais estão cor-
retos. A Conselheira Helena Niskier disse 
que, quando do início das inscrições para a 
eleição do Conselho Deliberativo, recebeu 
muitas reclamações de associados que não 
conseguiram se inscrever. Esses problemas 
de cadastro persistem ainda hoje. O Conse-
lheiro Gilmar Belluzzo Bolognani enten-
deu louvável a preocupação, porém achou 
faltar mais elementos para se submeter essa 
indicação à Diretoria, mais dados, como 
quantidade de pessoas relatando que mais 
de 100 pessoas se inscreveram e não rela-
taram problemas. Falou que realmente há 
necessidade de fazer atualização cadastral 
para a própria administração da Entidade e 
declarou seu voto contrário. O Conselhei-
ro Fernando José Zanetto Tamburo disse 
que realmente é muito complicado manter 
um cadastro como este e declarou seu voto 
contrário. O Conselheiro Edison Pince-
li parabenizou a Mara, nossa secretária, e 
disse que a obrigação de manter o cadastro 
em dia é do associado e de 140 inscritos, só 
houve problema com duas Conselheiras e 
encaminhou seu voto contrário. A Conse-
lheira Maria Edna Silva Roza relatou que 
também teve bastante problema em realizar 
sua inscrição. O Conselheiro José Carlos 
Carone disse ser difícil manter em dia um 
cadastro com 250 mil associados, e se de-
clarou contrário a essa proposição. Votação: 
Aprovada por maioria.

Indicação da Mesa Diretora para in-
cluir nas páginas do site da AFPESP, 
quando constar unidade administrativa 
(Unidade de Lazer, Unidade Regional, Es-
critório de Representação, Hotel Capital e 
outras), que tenha patrono ou patronesse 
designado, o nome do homenageado com 
link abaixo para acesso ao breve currículo 
com foto. O Conselheiro Gilmar Belluz-
zo Bolognani disse que a finalidade dessa 

indicação é continuar prestando homena-
gem aos patronos das Unidades. A Conse-
lheira Thais Helena Costa disse que essa 
proposta privilegia a história da entidade. 
Votação: Aprovada por maioria.

Indicação da Conselheira Silvia Lin 
Mei Tchun (14.09.2021), para recolocação 
das placas indicativas na estrada que dá 
acesso à Unidade de Lazer de Serra Ne-
gra, e a instalação de um totem com placa 
luminosa indicativa próximo da portaria. 
A Conselheira Silvia Lin Mei Tchun disse 
que o associado tem dificuldade de acesso, 
à Unidade de Lazer de Serra Negra, porque 
o trajeto é muito escuro no período notur-
no e vários associados foram multados. O 
Conselheiro Gilmar Belluzzo Bolognani 
elogiou a sugestão. O Conselheiro Eduar-
do Primo Curti entendeu que essas placas 
indicativas facilitariam bastante. A Con-
selheira Thais Helena Costa disse que 
em Serra Negra a entrada está na curva e 
é perigosa e a ideia foi debatida e deveria 
ser retomada. A Conselheira Maria Edna 
Silva Roza parabenizou a ideia pertinente. 
A Presidente do Conselho Deliberativo, 
Conselheiro Paulo César Corrêa Borges 
também relatou que na sua ida recente à 
Socorro também percebeu não existir uma 
visualização adequada na chegada. O Con-
selheiro Luiz Reinaldo Telles também en-
dossou a proposta. O Presidente do Conse-
lho Deliberativo indagou se a Conselheira 
Silvia aceitava sugestão para agregar à sua 
proposta a revisão da entrada de Socorro e 
das outras unidades a qual aceitou e agrade-
ceu. Votação: Aprovada a indicação com as 
propostas agregadas durante o debate.

Indicação da Conselheira Fátima Apa-
recida Carneiro (16.09.2021), para unifi-
cação das diárias das Unidades de Lazer, 
tomando como ponto de partida o valor 
da diária da Unidade de Lazer de Areado e 
sem o foco contábil de que as Unidades se-
jam autossustentáveis, uma vez que exis-
tem hotéis na rede particular que o são, 
sem o aparato associativo. A Conselheira 
Fátima Aparecida Carneiro registrou agra-
decimento pelo apoio à sua indicação pelas 
Conselheiras Ester Mirian Belo Rodrigues e 
Maria Auxiliadora Murad. Esclareceu que, 
considerando os valores tarifários do site 



da AFPESP de setembro de 2021, e usando 
como exemplo os valores das Unidades de 
Lazer de Areado, porque deveria ter valo-
res maiores do que a do Guarujá, por exem-
plo, que está a 50 km da Grande São Paulo, 
mas tem as tarifas mais baixas. Em Areado, 
dois adultos, na baixa temporada, pagam 
R$ 194,00, na alta R$ 204,00. Na Unida-
de de Serra Negra, dois adultos pagam R$ 
336,00 e R$ 354,00 na alta temporada. Na 
pesquisa do Booking, de 02.09.2021, o Ho-
tel Mantovani, em Águas de Lindóia, cobra 
R$ 350,00 a diária, com café da manhã e 
duas refeições. Apresentou a pesquisa com 
a finalidade de que seja encaminhada ao 
Presidente da Diretoria Executiva para fins 
de estudo da viabilidade da implantação da 
unificação dos valores das diárias das Uni-
dades de Lazer. Abriu um parênteses para 
deixar sua opinião sobre a cultura empresa-
rial que ainda não teria chegado à AFPESP. 
Finalizou a apresentação afirmando que a 
AFPESP não objetiva lucro, e elencou algu-
mas outras sugestões para melhorar o aten-
dimento ao associado: mais foco no lado 
humano; sustentabilidade real; remodelar 
quartos, estadias mais longas, mais custo-
mização dos serviços e outras. O Conse-
lheiro Orestes Gir Júnior se colocou contra 
a unificação. O Conselheiro Edson Toshio 
Kubo também se colocou contra a unifi-
cação, mas propôs uma revisão de valores, 
para deixar as Unidades mais acessíveis aos 
associados. O Conselheiro Antonio Car-
los Duarte Moreira entendeu que tarifa 
única não dá para ser praticada na AFPESP 
e disse que a AFPESP está na dianteira de 
suas congêneres e propôs que a Conselhei-
ra retirasse sua indicação. O Conselheiro 
Antonio Arnosti elogiou a preocupação da 
Conselheira Fátima. A Conselheira Helena 
Niskier parabenizou a Conselheira Fátima 
pela preocupação com os associados e disse 
que votaria a favor. O Conselheiro Antonio 
Arnosti disse que o Estatuto veda a unifi-
cação, no Art. 62, Parágrafo Único. O Con-
selheiro Edison Pinceli também se referiu 
ao Estatuto Social, Art. 62, e encaminhou 
seu voto contrário. A Conselheira Fátima 

Aparecida Carneiro manteve sua proposi-
ção com a sugestão do Conselheiro Edson 
Toshio Kubo, quanto à revisão dos valores e 
aceitou a sugestão de revisão de valores, sem 
o termo unificação. Votação: Aprovada por 
maioria.

Pedido de dispensa de leitura das cor-
respondências expedidas e recebidas, cujo 
resumo foi enviado junto com o Roteiro. 
Relatório dos Conselheiros afastados para 
tratamento de saúde.

Breves Comunicados
O Presidente do Conselho Deliberativo 

comunicou que: a) na próxima semana, dia 
7, haverá Reunião Extraordinária do Con-
selho Deliberativo, por videoconferência, 
para deliberar sobre o Projeto de Resolução 
para aperfeiçoamento do Regimento Inter-
no do Conselho Deliberativo (Resolução 
CD 2, de 24.08.2011), Processo CD 4/2021, 
com fundamento no Art. 55-g do Estatuto 
Social e Artigos 44 e 46 do Regimento In-
terno do Conselho Deliberativo; b) agrade-
ceu também os Conselheiros e Conselhei-
ras que compreenderam os princípios da 
independência e harmonia dos órgãos da 
Administração da AFPESP, e representan-
do os associados trabalharam comprometi-
dos com a transparência, a decisão colegia-
da, o exercício propositivo e harmônico, a 
defesa dos Servidores Públicos, o fortaleci-
mento da representatividade do associado 
e a defesa do aprimoramento da inclusão 
digital dos associados. Reforçou, também, a 
utilização da Sala de Reunião do Conselho 
Deliberativo, junto à Secretaria, por todos 
os Conselheiros sem qualquer exclusivida-
de e, principalmente, com o respeito aos co-
laboradores; c) Em seguida, informou estar 
registrada em Cartório a Ata da Reunião 
Extraordinária Conjunta, realizada em 12 
de agosto de 2021, referente ao Regimen-
to Especial das Eleições dos três órgãos da 
AFPESP; d) disse também que a Diretoria 
Executiva cogita convocar Reunião Extraor-
dinária Conjunta para o dia 26 de outubro 
de 2021; e, e) comunicou também que re-
cebemos na Secretaria do Conselho o Ofí-
cio do associado e integrante da Comissão 

Eleitoral, Doutor Sérgio Ciquera Rossi, 
que comunicou formalmente a sua eleição 
pelos demais membros para Presidente da 
Comissão Eleitoral para as eleições do Con-
selho Deliberativo da Associação. A Con-
selheira Elisabeth Massuno parabenizou o 
Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. 
Paulo Cesar Corrêa Borges, pelo seu traba-
lho no Seminário Internacional a respeito 
do tráfico de pessoas. Comunicou que, no 
dia 23 de setembro, tomou conhecimento 
do incêndio que ocorreu na mata preserva-
da da Fazenda Termas de Ibirá e disse que 
fez alguns contatos telefônicos e foi infor-
mada pelo administrador Edvar que não 
ia registrar ocorrência, porque não foi cri-
minal, e solicitou ao administrador escla-
recimentos quanto ao atendimento que ele 
dispensou ao investigador de polícia que 
compareceu na Fazenda.

Assuntos Associativos
O Presidente do Conselho Deliberati-

vo indagou ao 1º. Secretário se o palestrante 
que ele indicou e o Conselho aprovou se fa-
zia presente para fazer sua palestra e o Con-
selheiro Edson Toshio Kubo lhe informou 
que realmente o palestrante estava com difi-
culdade de comunicação, e deveria ser rea-
gendada. O Conselheiro Gilmar Belluzzo 
Bolognani informou os aniversariantes do 
mês. O Conselheiro Edson Toshio Kubo 
informou as datas comemorativas do mês. 
O Presidente do Conselho Deliberativo 
justificou as ausências. 

O Presidente do Conselho Fiscal disse 
ter sido um prazer ter participado da reunião. 
O Vice-Presidente do Conselho Deliberati-
vo agradeceu a todos e desejou uma boa noi-
te. O 1º. Secretário agradeceu a participação 
da reunião. No exercício da 2ª. Secretaria, a 
Conselheira Zilda Maria Mendes Falqueto 
agradeceu pela oportunidade e desejou uma 
boa noite e bom fim de semana. A Conse-
lheira Maria Edna Silva Roza parabenizou 
o Presidente do Conselho Deliberativo pela 
sua atuação junto a ONU. O Presidente do 
Conselho Deliberativo agradeceu a todos e 
encerrou a reunião.


