
Resenha da ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho 
Deliberativo e Sessão Pública de Eleições para os 
Cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal

Realizada em 25 de novembro de 2021

Aos 25 dias do mês de Novembro de 
2021, às 15h30, de forma híbrida

(Plenário Presencial e Plenário Virtual), 
devido à pandemia da Covid-19,

reuniu-se o Conselho Deliberativo, sob 
a presidência do Conselheiro Paulo César 
Corrêa Borges foi dado início à 11ª. Reu-
nião Ordinária, para deliberar sobre a pau-
ta encaminhada aos Senhores Conselhei-
ros(as), durante a qual ocorrerá a Sessão 
Pública das Eleições da Diretoria Executiva 
e do Conselho Fiscal, com participação e 
votação igualmente tanto por videoconfe-
rência como na forma presencial. 

Inicialmente, o Presidente do Conselho 
Deliberativo registrou as orientações para 
a nossa reunião, cumprimentando a todos 
os que estão no Plenário virtual e no Plená-
rio presencial. Disse ser uma grande alegria 
para todos nós neste momento de exercício 
da cidadania associativa, mostrar a força 
da nossa Associação nesses 90 anos, com 
o exercício democrático da renovação dos 
órgãos diretivos, em particular da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal, nesta tarde, 
e do próprio Conselho Deliberativo, com a 
apuração no próximo dia 11 de dezembro. 
Lembrou a todos os Conselheiros, Conse-
lheiras, candidatos e candidatas aos cargos 
da Diretoria Executiva e do Conselho Fis-
cal, Diretores, Diretora, Coordenadores e 
Coordenadoras, Conselheiros e Conselhei-
ras Fiscais, convidados e convidadas, cola-
boradores e colaboradoras, interessados e 
interessadas, e demais associados e associa-
das que estavam acompanhando a Sessão 
Pública, na Sede, no saguão, no nosso anfi-
teatro, por videoconferência e pelas mídias 
sociais, nos canais da Associação https://
www.youtube.com/watch?v=7nNgHmB-
0a7g e https://youtu.be/sCpAhQslxq8], nos 
termos do Artigo 34, Parágrafo único do 
Regimento Interno e nos termos da Resolu-
ção 1/2021, de 7 de outubro, cumprindo as 
disposições do Regimento Especial para as 
Eleições do Conselho Deliberativo, Conse-
lho Fiscal e Diretoria Executiva, principal-
mente nos termos do Artigo 102 do Estatu-
to Social, aprovado na 4ª Reunião Conjunta 
Extraordinária, de 12.08.2021, inclusive 

previsto nos editais devidamente publicados 
e afixados na forma regimental, e com base 
também nos Artigos 99 e 100 do Estatuto 
Social, combinados com o Artigo 46 daque-
le mesmo Regimento Especial das Eleições 
e, também, com fundamento no Artigo 55, 
alínea "g", do Estatuto Social, e Artigo 23, 
parágrafos 1º, 4º e 5º, e Artigo 34, Parágra-
fo único, ambos do Regimento Interno do 
Conselho Deliberativo, com a redação esta-
belecida pela Resolução 01/2021, a Sessão 
Pública foi realizada de forma híbrida por 
motivos de biossegurança, em virtude da 
pandemia da Covid-19. E também diante de 
a Sede estar instalada na cidade de São Pau-
lo, cuja autoridade sanitária expediu Nota 
Técnica Conjunta 01 COVISA/CAB/2021, 
da Secretaria Municipal de Saúde da Pre-
feitura Municipal de São Paulo, atualizada 
em 26.10.2021, quanto ao retorno seguro 
às aulas e recomendou que seja evitada a 
concentração de pessoas ou aglomerações, 
mantendo a exigência do uso de máscara, o 
que recomendamos a todos aqui presentes, e 
expressamente constando em seus conside-
randos a permanência da situação de emer-
gência em saúde pública no Município de 
São Paulo, a disseminação da variante Delta 
e a necessidade de manutenção de medidas 
não farmacológicas, com o objetivo de miti-
gar a propagação da Covid-19, a tendência 
de queda sustentada dos casos de síndrome 
respiratória aguda grave e óbitos relaciona-
dos à Covid-19 no Município de São Paulo, 
e também o considerando que há a necessi-
dade da retomada gradativa e responsável, 
preservando os cuidados com o controle do 
risco à saúde nos espaços, no que diz res-
peito às medidas de prevenção e promoção 
da saúde da população. Neste sentido, esta 
Sessão Pública tomou no 1º andar da Sede 
da AFPESP, para facilitar o acesso à maior 
parte de Conselheiros e Conselheiras, e 
sem a concentração no saguão ou nos ele-
vadores, que ficaram também à disposição 
daqueles idosos ou pessoas com deficiên-
cia, com dificuldade para deambulação, e 
bem assim no Plenário Virtual, para pro-
teção integral dos Conselheiros e Conse-
lheiras, idosos e idosas, ou com algum tipo 
de deficiência, temporária ou permanente, 

assegurando-se-lhes por lei, ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilida-
des para preservação da sua saúde, diante 
da pandemia da Covid-19, por serem gru-
po de risco, e com saúde vulnerável, sob o 
comando dos Artigo 230 e Artigo 5º, Pará-
grafo 3º da Constituição Federal; Artigo 2º 
da Lei 10.741/2003; Artigo 3º, IX, e Artigo 
4º, Parágrafo 1º da Lei 13.146/2015; Decreto 
Legislativo 186/2008, baseado na Conven-
ção sobre os Direitos das Pessoas Com De-
ficiência, de Nova Iorque, de 30.03.2007, no 
seu preâmbulo (principalmente alínea w), 
Artigos 3º e 4º (especialmente 1.g), Artigo 
5º, n.3, Artigo 9º, 1.b, Artigo 11 (que trata 
das situações de risco e emergências huma-
nitárias), e o Artigo 29, que trata do direito 
de votar e participar em organizações não 
governamentais, como a Associação dos 
Funcionários Públicos do Estado de São 
Paulo. Para tanto, começou a Sessão Pública 
verificando a presença no Plenário virtual e 
no Plenário presencial, para fins de registro 
e verificação de quórum. Antes o Presiden-
te do Conselho Deliberativo indagou sobre 
a presença de Bruno Henrique, que não se 
identificou à Mesa. [Pausa] Não tendo se 
identificado, pediu à TI que encerrasse sua 
participação no Plenário virtual. Pediu a 
todos que observassem as etiquetas de pro-
cedimento na videoconferência e na parti-
cipação plenária presencial. [Feita a chama-
da nominal, pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo.] Confirmado o quórum, pro-
cedeu-se às eleições para os cargos da Di-
retoria Executiva e do Conselho Fiscal, na 
forma do artigo 47 do Regimento Especial 
dessas eleições, aprovada em reunião con-
junta do Conselho Deliberativo, Conselho 
Fiscal e Diretoria Executiva, realizada em 
agosto de 2021. O Presidente do Conselho 
Deliberativo designou duas Conselheiras e 
um Conselheiro para a Comissão Especial, 
sendo a Conselheira Camila Rafael Gozzo 
Bruschi, para presidir os trabalhos da Co-
missão Eleitoral; para escrutinador foi con-
vidado o Conselheiro Fernando José Zanet-
ti Tamburo e também para escrutinadora 
foi convidada a Conselheira Zilda Maria 
Mendes Falqueto. [Aprovadas as nomea-
ções pelo Plenário]. 



A Conselheira Camila Rafael Gozzo 
Bruschi cumprimentou a todos e declarou 
abertos os trabalhos da Comissão Eleitoral 
e esclareceu que as cédulas amarelas são 
para a Diretoria Executiva e devem ser de-
positadas nas urnas amarelas; as verdes para 
o Conselho Fiscal, e devem ser depositadas 
na urna verde. Rubricadas as cédulas, come-
çou a chamada para votação secreta no Ple-
nário presencial, iniciando pelos membros 
da Comissão Eleitoral. Em seguida, falou os 
nomes dos votantes presentes no Plenário 
Virtual, e depois de 15 minutos, liberou a 
cédula virtual de votação secreta. Apurou 
que no Plenário Presencial tinha cinquenta 
votantes e no Plenário Virtual, vinte e oito. 
No Plenário Virtual, um conselheiro e uma 
conselheira, não votaram dentro do prazo 
disponibilizado. Feita a votação secreta no 
Plenário Virtual para o Conselho Fiscal, a 
Conselheira Glória Della Mônica Trevisan 
obteve vinte e oito votos; Luiz Sérgio Schia-
chero, dezessete votos; William Marinho de 
Faria, quinze votos; Dalmar Cassapula, doze 
votos; Antônio de Jesus da Silva, dez votos; 
Rosemeire Gomes de Paiva Lara Garcia, 
dez votos; José Antonio de Lima, dez votos 
e Fábio Correa Xavier, quatro votos. Votos 
em branco, vinte; votos nulos, doze. Na vo-
tação secreta no Plenário Presencial para o 
Conselho Fiscal, a Conselheira Glória Della 
Mônica Trevisan obteve quarenta e um vo-
tos; somando sessenta e um. O Conselheiro 
Antônio de Jesus da Silva, 27 votos, soman-
do trinta e sete; o Conselheiro Dalmar Cas-
sapula, vinte e oito votos, somando quaren-
ta; o Conselheiro Fábio Correa Xavier, nove 
votos, somando treze; o Conselheiro José 
Antonio de Lima, catorze votos, somando 
vinte e quatro; o Conselheiro Luiz Sérgio 
Schiachero, vinte e oito votos, somando 
quarenta e cinco; a Conselheira Rosemeire 

Gomes de Paiva Lara Garcia, dezessete vo-
tos, somando vinte e sete; William Marinho 
de Faria, vinte e um votos, somando trinta 
e seis. 

Votos em branco, sessenta votos, soman-
do oitenta, e votos nulos, cinco

votos, somando dezessete. Na votação 
secreta no Plenário Virtual para a

Diretoria Executiva, foram computados 
vinte e seis votantes. 

PRESIDENTE – O Conselheiro Artur 
Marques da Silva Filho obteve dezenove 
votos, o Conselheiro Álvaro Gradim, seis 
votos; a Conselheira Thais Helena Costa, 
zero votos. Votos em branco, zero; e votos 
nulos, um. 

PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE – O 
Conselheiro Antonio Luiz Pires Neto ob-
teve vinte votos; o Conselheiro Antonio 
Sérgio Scavacini, cinco votos; a Conselheira 
Edna Pedroso de Moraes, um voto. Votos 
em branco, zero; votos nulos; zero. 

SEGUNDO VICE-PRESIDENTE – A 
Conselheira Rosy Maria de Oliveira obteve 
dezenove votos; o Conselheiro Luiz Manoel 
Geraldes, quatro votos. Votos em branco, 
dois; e votos nulos, um. 

DIRETORA ECONÔMICO-FINAN-
CEIRA – A Conselheira Lizabete Machado 
Ballesteros, obteve dezoito votos; a Conse-
lheira Elza Barbosa da Silva, oito votos. Vo-
tos em branco, zero e votos nulos, zero. 

PRIMEIRO TESOUREIRO – O Conse-
lheiro Adherbal Silva Pompeo obteve de-
zessete votos; o Conselheiro Yassuo Sugui-
moto, seis votos. Votos em branco, dois; e 
votos nulos, um. 

SEGUNDA TESOUREIRA – Rosely 
Duarte Corrêa obteve dezoito votos; Votos 
em branco, seis; e votos nulos, dois. 

A Presidente da Comissão Eleitoral 
proclamou vencedores para o Conselho 
Fiscal: Glória Della Mônica Trevisan, 
Luiz Sérgio Schiachero, Dalmar Cassa-
pula, Antônio de Jesus da Silva; William 
Marinho de Faria, ficando como suplentes 
Fábio Correa Xavier, José Antonio de Lima 
e Rosemeire Gomes de Paiva Lara Garcia. 
Na Diretoria Executiva: Artur Marques da 
Silva Filho – Presidente; Antonio Luiz Pi-
res Neto – 1º. Vice-Presidente; Rosy Maria 
de Oliveira – 2ª. Vice-Presidente; Lizabete 
Machado Ballesteros – Diretora Econô-
mico-Financeira; Adherbal Silva Pompeo, 
1º. Tesoureiro; e Rosely Duarte Corrêa 
– 2ª. Tesoureira. Ao encerrar os trabalhos 
da Sessão Pública de eleições, a Presiden-
te da Comissão Eleitoral registrou o agra-
decimento ao Grupo de Apoio, logística e 
fiscalização integrado pelos membros da 
Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, 
pelo Conselheiro Eduardo Primo Curti e 
pela Conselheira Fátima Aparecida Car-
neiro, além de agradecer aos colaboradores 
da Secretaria do Conselho que auxiliaram 
nesta eleição. Cumprimentou a todos os 
presentes e congratulou os eleitos, desejan-
do-lhes um profícuo mandato. Encerrou os 
trabalhos informando que será lavrada ata 
circunstanciada desta eleição na forma do 
Artigo 55 do Regimento Especial. 

Em seguida, a Presidente da Comissão 
Eleitoral devolveu a direção dos trabalhos 
ao Presidente do Conselho Deliberativo, 
Conselheiro Paulo César Corrêa Borges, 
que pediu uma salva de palmas à Comissão 
Eleitoral; e disse que, em face do adianta-
do da hora, tornou-se inviável o prossegui-
mento da reunião ordinária de acordo com 
o Regimento Interno, ficando o restante da 
pauta para a próxima reunião. Agradeceu a 
todos e encerrou a reunião.


