
Resenha da ata da 7ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo 

Realizada em 28 de julho de 2022 – formato híbrido

Composição da Mesa Diretora:
Presidente - Eduardo Primo Curti  

Vice-Presidente - Edson Toshio Kubo  
1ª Secretária - Ester Mirian Belo Rodrigues  

2ª Secretária - Zilda Maria Mendes Falqueto

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano 
de dois mil e vinte e dois, às 15h30, de for-
ma híbrida – presencial e por videoconfe-
rência na plataforma GoToMeeting, reuniu-
-se o CONSELHO DELIBERATIVO,  sob 
a presidência do Conselheiro EDUARDO  
PRIMO CURTI  após os cumprimentos ini-
ciais, havendo quórum, declarou aberta a 
sétima reunião ordinária do Conselho De-
liberativo de 2022. Na oportunidade  justi-
ficou a ausência da  1ª Secretária na mesa, 
por questão de saúde, porém participando 
pelo virtual. Continuou, comunicado o fa-
lecimento da Conselheira Mariza Appare-
cida Amaral, ocorrido no dia 21 de julho 
e também do falecimento da Senhora Ely 
Miranda Liberatore, esposa do Conselheiro 
Raphael Liberatore, no dia 23 de julho. Ob-
servado um minuto de silêncio. Notificou a 
todos que se havia restabelecido a contagem 
de tempo na tela e solicitou a todos o respei-
to ao tempo regimental nas falas.
 
PEQUENO EXPEDIENTE
Apreciação e votação da Ata da 6ª reunião 
ordinária, realizada em 23.06.2022 e enca-
minhada aos Conselheiros. Reiterou a soli-
citação da reunião anterior,  para agilidade, 
que todos  verifiquem se há  alguma imper-
tinência  na Ata,  e  encaminhem previa-
mente para a Secretaria do Conselho, por-
que, sendo pertinente, a Mesa já vai alterar. 
Assim se  ganha tempo.  Em discussão a Ata 
da 6ª reunião ordinária. EDNA PEDROSO 
DE MORAES pediu uma correção [Apro-
vada a Ata, com a conferência a ser feita]. 
Correspondências Expedidas e Recebidas, 
Portarias e Comunicados [Aprovada a dis-
pensa da leitura].
 
BREVES COMUNICADOS DE CONSE-
LHEIROS. O Vice-Presidente  fez a leitu-
ra  do resultado da eleição ocorrida no dia 
anterior, tanto para o nome do patrono 

da Unidade de Presidente Prudente como 
do Conselho de Honorificência. EDSON 
TOSHIO KUBO – “Para Patrono da Uni-
dade Regional de Presidente Prudente, o 
Doutor Nivaldo Campos Camargo obteve 
58 votos. No Conselho de Honorificência 
foram eleitos titulares (nove vagas) Cássio 
Juvenal Faria, Ester Mirian Belo Rodrigues, 
Antônio Carlos Duarte Moreira, Antonio 
Luiz Pires Neto, Leda Regina Machado 
de Lima, Edson Toshio Kubo, Rosy Maria 
de Oliveira, Mário Palumbo, e Elisabeth  
Massuno; e foram eleitos suplentes (três va-
gas) Ruy Galvão Costa, José Luiz Rocha, e 
Lizabete Machado Ballesteros. Para Chan-
celer titular, Cássio Juvenal Faria; suplente 
Antônio Carlos Duarte Moreira”. CÁSSIO  
JUVENAL FARIA esclareceu que não há 
nenhum impedimento regimental para que 
se ocupe dois cargos. O que decorre, logica-
mente por interpretação do texto do Regi-
mento, é que se o Chanceler integrar o Con-
selho de Honorificência, ele não pode ser 
eleito Presidente do mesmo porque como 
Chanceler ele já tem assento no Conselho 
Diretor. 
Em Comunicados, a Conselheira EDNA 
PEDROSO DE MORAES expôs que o Mi-
nistro  Alexandre de Moraes, em 12.07.2022, 
fez uma exposição sobre os desafios do com-
bate à desinformação, no 6º Curso de Espe-
cialização em Direito Eleitoral, promovido 
pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista e a 
Escola Paulista de Magistratura, discorren-
do ainda sobre o uso político das redes so-
ciais. Outro item foi a constitucionalidade 
da Lei 14.614/21, que determina a criação 
de canais de denúncia sobre  violência con-
tra a mulher. O Brasil é o quinto país mais 
violento contra a mulher; o Afeganistão é o 
primeiro. E ainda, quadrilhas especializadas 
em golpes estão  utilizando  logotipo e/ou 
informações de empresas e escritórios de 
advocacia, bancos e instituições públicas 

para ludibriarem o cidadão e praticarem 
crimes diversos por telefone ou aplicativo, 
cartas ou mesmo com criação de falsos si-
tes. CÁSSIO JUVENAL FARIA em questão 
de ordem fez uma consideração regimental. 
O tempo destinado a Breves Comunicados  
destina-se a trazer ao conhecimento dos 
Conselheiros um fato que aconteceu, está 
acontecendo ou vai acontecer, que seja per-
tinente, estritamente ligado aos interesses 
dos associados e da nossa Entidade. Tem-se 
de estabelecer, aqui no Conselho, algumas 
balizas, ou vamos desperdiçar tempo com 
assuntos que não forem pertinentes. 
 
ORDEM DO DIA
Deliberação acerca do contido no Ofício 
110/2022 GP, encaminhado pela Direto-
ria Executiva, lida por ZILDA MARIA  
MENDES FALQUETO – pedido formula-
do pela Presidência da Confederação Na-
cional dos Servidores Públicos de reser-
va das dependências da Unidade Capital 
para realização de seminário na passagem 
do dia 14 para 15 de setembro do corren-
te ano, seguindo os moldes do realizado 
no ano passado. (Artigo 118, Parágrafo 2º 
do Estatuto Social), [Aprovado por unani-
midade]. Proposta apresentada pela Mesa 
Diretora do Conselho Deliberativo. “Pro-
põe que a 8ª reunião ordinária prevista para 
25.08.2022 seja realizada de forma híbrida 
(Artigo 23, Parágrafo 5º do Regimento In-
terno; Resolução 1/2021.)”. Aprovada por 
unanimidade. Indicação apresentada pela 
Conselheira Vitalícia Edna Pedroso de  
Moraes. Necessidade de instalação de câme-
ras nos elevadores das Unidades de Lazer, 
Sede e demais áreas onde houver circulação 
de associados e empregados; uso de másca-
ras nas cabines dos elevadores no momento 
da utilização do self-service nos restauran-
tes e para os colaboradores que trabalham 
na cozinha; manutenção das disposições das 



mesas do refeitório. Em debate foram regis-
tradas manifestações contrárias do Conse-
lheiro Vitalício CÁSSIO JUVENAL FARIA 
e do Conselheiro RUY GALVÃO COSTA.  
EDUARDO PRIMO CURTI confirmou 
que na indicação  ficaria restrita somen-
te ao monitoramento por câmeras. VERA 
LÚCIA PINHEIRO MORGADO também 
se manifestou. Em votação. Rejeitada a in-
dicação por maioria de votos. Indicação 
da Conselheira Edna Pedroso de Moraes. 
“Solicitação de informação relativa a asso-
ciados falecidos (2.356) e qual os valores 
das indenizações, se houve comunicação 
aos familiares e quais os procedimentos 
adotados pela seguradora Mapfre”. Em dis-
cussão CÁSSIO JUVENAL FARIA apre-
sentou considerações que prejudicariam 
a proposição. Também foram registra-
das falas das Conselheiras CONCEIÇÃO  
MARIA DE OLIVEIRA PADILHA e TÂNIA  
REGINA GONSALES JANNUZZI. A con-
selheira retirou a proposta. Indicação apre-
sentada pela Conselheira Helena Niskier. 
Solicitação para ocorrer negociação da 
AFPESP com as operadoras de saúde para 
reduzir os aumentos previstos. Em discus-
são. CÁSSIO JUVENAL FARIA  apresen-
tou explicação baseada em questões jurídicas. 
FERNANDO JOSÉ ZANETTO TAMBURO 
também se manifestou. Em votação a pro-
posição foi rejeitada. Requerimento de 

informações apresentado pela Conselheira 
Tânia Regina Gonsales Jannuzzi a respeito 
das lojas que funcionam nas dependências das 
Unidades de Lazer. ANTÔNIO CARLOS DU-
ARTE MOREIRA apresentou manifestação. 
Presidente da Diretoria Executiva, ARTUR 
MARQUES DA SILVA FILHO, que acompa-
nhava a reunião, solicitou a palavra para es-
clarecimentos. PAULO LUCAS BASSO  fez 
uso da palavra. Em votação. Aprovada por 
maioria. Indicação apresentada pelo Con-
selheiro Vitalício Antônio Carlos Duarte 
Moreira. Homenagem ao texano Haroldo 
Joseph Rahm, Padre Haroldo, por sua parti-
cipação em atividades da AFPESP  propondo 
que a Diretoria Executiva possa  fixar uma placa 
alusiva à passagem do padre Haroldo em nossa 
Unidade de Serra Negra. FERNANDO JOSÉ  
ZANETTO TAMBURO e GIULIANA AN-
GELA PALUMBO manifestaram-se favora-
velmente. Em votação [Aprovada por una-
nimidade]. Indicação apresentada pela 
Conselheira Helena Niskier e Conselheira 
Tânia Regina Gonsales Jannuzzi. Implanta-
ção das eleições online para escolha dos mem-
bros do Conselho Deliberativo. EDUARDO  
PRIMO CURTI disse que a proposta de-
pende de Assembleia Geral. Verificadas 
manifestações de CÁSSIO JUVENAL FA-
RIA e VERA LÚCIA PINHEIRO MOR-
GADO. Em votação deliberado o encami-
nhamento para a Comissão de Assuntos 

Estatutários e Regimentais [Aprovada por 
maioria]. Proposta apresentada pela Con-
selheira Vitalícia Edna Pedroso de Moraes. 
Celebração de convênio com as Termas An-
tônio Carlos, em Poços de Caldas. EDSON 
TOSHIO KUBO apresentou emenda para 
inclusão do balneário Doutor Mário Mou-
rão. EDNA PEDROSO DE MORAES per-
mitiu a incorporação à proposta. Manifesta-
ram-se favoravelmente JOSÉ LUIZ ROCHA  
e MIGUEL ANGELO PACCAGNELLA. Em 
votação [Aprovada por maioria]. Indicação 
apresentada pela Conselheira Edna Pedroso 
de Moraes. Oficiamento ao Senhor Juiz Jayme 
Martins de Oliveira, por conta de sua desig-
nação para o Conselho Nacional do Minis-
tério Público. CÁSSIO JUVENAL FARIA, 
LETÍCIA JOBERT ANADRADE DE MELO e  
MIGUEL ANGELO PACCAGNELLA se ma-
nifestaram. Em votação. Rejeitada por maioria.
 
GRANDE EXPEDIENTE
 O Conselheiro RUY GALVÃO COSTA ma-
nifestou-se sobre inclusões ou não inclu-
sões de proposições na pauta. EDUARDO 
PRIMO CURTI apresentou esclarecimen-
tos. ZILDA MARIA MENDES FALQUETO 
leu os nomes dos aniversariantes do mês.  
EDUARDO PRIMO CURTI declarou encer-
rada a reunião.


