
Resenha da ata da 5ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo 

Realizada em 26 de maio 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

Reunião realizada aos vinte e seis dias do 
mês de maio do ano de dois mil e vinte e 
dois, às 15h30, de forma híbrida – presen-
cial e por videoconferência na plataforma 
GoToMeeting, sob a presidência do Conse-
lheiro EDUARDO PRIMO CURTI.
PEQUENO EXPEDIENTE
a) Apreciação e votação da ata da 4ª reu-
nião ordinária, realizada em 28.04.202 – 
aprovada;
b) Correspondências expedidas, corres-
pondências recebidas, portarias e comu-
nicados – foi aprovada pela maioria a dis-
pensa da leitura de referidos documentos, 
tendo em vista o respectivo encaminhamen-
to prévio aos Conselheiros e Conselheiras.
ORDEM DO DIA
- Ofício 67/2022 GP, encaminhado pela Di-
retoria Executiva com a indicação do nome 
do associado/Conselheiro ÁLVARO RO-
DRIGUES BUENO FERNANDES para a 
Coordenadoria de Assistência à Saúde, nos 
termos do Artigo 55 do Estatuto Social – 
Aprovada;
- Proposições:
a) proposta apresentada pela Conselheira 
Vitalícia EDNA PEDROSO DE MORA-
ES no sentido da Presidência do Conselho 
oficiar ao Tribunal de Justiça, em nome do 
Conselho, parabenizando a nova adminis-
tração iniciada no começo do ano e incluin-
do congratulações pelo aniversário do TJSP, 
ocorrido mais recentemente – Aprovada;
b) requerimento do Conselheiro Vitalício 
ANTÔNIO CARLOS DUARTE MOREI-
RA relacionado a uma indicação efetuada 
tempos atrás no sentido de conceder ao 
Conselheiro Vitalício e ex-presidente AN-
TONIO TUCCILIO o título de Presidente 
de Honra. O Presidente EDUARDO PRI-
MO CURTI esclareceu que já se encontra 
ajustado com a Diretoria Executiva a ne-
cessidade, devido à votação secreta, de con-
tratação de uma empresa para execução do 
pleito presencialmente e on-line;

c) indicação apresentada pela Conselheira 
SILVIA LIN MEI TCHUN para a Diretoria 
Executiva verificar a possibilidade de retor-
no, a partir de 2023, do serviço de decla-
ração do Imposto de Renda oferecido pela 
AFPESP aos associados. Participaram dos 
debates os (as) Conselheiros (as) HELENA 
NISKIER, MIGUEL ANGELO PACCAG-
NELLA, JOSÉ LUIZ ROCHA, CLÁUDIO 
ANTONIO PLASCHINSKY e RUY GAL-
VÃO COSTA, todos favoravelmente à pro-
posta – Aprovada;
d) indicação apresentada pela Conselhei-
ra SILVIA LIN MEI TCHUN no seguinte 
sentido: “A dedicação voluntária dos Con-
selheiros Deliberativos, Diretoria Executi-
va, Coordenadores e Conselheiros Fiscais 
merece a atenção com um boton comemo-
rativo de 90 anos da fundação da AFPESP. É 
uma verdadeira tradição da nossa Entidade 
comemorar os seus aniversários, e sempre 
que se completam cinco ou dez anos te-
mos um boton para marcar as efemérides.”, 
complementando ainda, “Assim, propo-
mos à Diretoria Executiva a confecção do 
boton como expressão do reconhecimento 
do voluntariado.” Participaram dos deba-
tes os (as) Conselheiros (as) FERNANDA 
DO AMARAL ZAITUNE, MIGUEL AN-
GELO PACCAGNELLA (com emenda 
aditiva para estender a entrega do boton a 
autoridades que normalmente são convida-
das para eventos da AFPESP), RICARDO 
SALLES FRAGOSO, HELENA NISKIER e 
ANTÔNIO CARLOS DUARTE MOREI-
RA – Aprovada a proposta original e rejei-
tada a emenda aditiva;
e) indicação apresentada pela Conselheira 
SILVANA TOGNINI e CONSELHEIRA 
LUCIANA CORRÊA. “Implantação/im-
plementação das PICSS nos equipamentos 
da AFPESP, com sugestão de um projeto 
específico (projeto-piloto): 1. Início do pro-
jeto-piloto na sede da Associação ou entor-
no, com proposta de expansão para outras 

unidades; 2. Estabelecer parcerias com pro-
fissionais ou clínicas de algumas das práti-
cas integrativas; 3. A princípio propomos: 
homeopatia, acupuntura, auriculoterapia, 
fitoterapia, florais, reiki, massagens tera-
pêuticas e termalismos nas unidades que 
possuem balneários ou estejam lotadas em 
municípios de águas termais (convênios 
com balneários). Alvitramos assim a análise 
para implantação e implementação dessas 
práticas a princípio como projeto-piloto 
nos equipamentos da AFPESP e apreciação 
da Mesa Diretora e do Conselho Deliberati-
vo, relacionado à questão acima apresenta-
da, com expressiva significância que o tema 
impõe para a melhoria da qualidade de vida 
das pessoas.” Participaram dos debates os 
(as) Conselheiros (as) VERA LÚCIA PI-
NHEIRO MORGADO (preocupada com 
a forma de como a Diretoria Executiva 
poderá executar a indicação, ESTER MI-
RIAN BELO RODRIGUES (comentários 
relacionados ao serviço de acupuntura que 
deixou de ser prestado em tempos pretéri-
tos), CAMILA RAFAEL GOZZO BRUS-
CHI , HELENA NISKIER , ANA MARIA 
PEREIRA AMARAL, GIULIANA ANGE-
LA PALUMBO, ÁLVARO RODRIGUES 
BUENO FERNANDES E RUY GALVÃO 
COSTA - Aprovado por maioria com abs-
tenção do Conselheiro Vitalício ANTÔ-
NIO CARLOS DUARTE MOREIRA;
f) indicação apresentada pela Conselheira 
TÂNIA REGINA GONSALES JANNUZ-
ZI no sentido de a política de cancelamento 
de reserva poder considerar a contagem a 
partir de quantos dias faltarem para a es-
tadia, e não da data de pagamento. (Até 30 
dias para a estadia – sem multa, de 30 dias 
até 15 dias – multa de 10%, de 15 dias até a 
véspera do check-in – multa de 20%, e não 
comparecimento ao check-in – sem direito 
a reembolso). Participaram dos debates os 
(as) Conselheiros (as) FERNANDO JOSÉ 
ZANETTO TAMBURO, RUY GALVÃO 



COSTA (manifestou preocupação com a 
proposta por conta dos aspectos técnicos), 
EDSON TOSHIO KUBO (contra) e EDI-
SON PINCELI - Aprovada por maioria;
g) indicação ao Conselho Deliberativo apre-
sentada pelo Conselheiro Matheus Falconi 
Fialho no sentido da prorrogação das reu-
niões híbridas por 180 dias. Participaram 
dos debates os (as) Conselheiros (as) RUY 
GALVÃO COSTA (contra), VERA LÚCIA 
PINHEIRO MORGADO, CONCEIÇÃO 
MARIA DE OLIVEIRA PADILHA, ÁL-
VARO RODRIGUES BUENO FERNAN-
DES, JOSÉ LUIZ ROCHA, GIULIANA 
ANGELA PALUMBO, EDISON PINCELI 
(manifestações favoráveis) - A proposta en-
trou em votação e, feita a contagem, consta-
tou-se a rejeição por maioria de votos;
h) proposta apresentada pela Mesa Diretora 
do Conselho Deliberativo. “A Mesa Direto-
ra propõe que a 6ª reunião Ordinária pre-
vista para 23.06.2022 (por ocasião da festa 
junina no dia 25.06.2022) seja realizada de 
forma híbrida, com a participação de Con-
selheiros a distância, por videoconferência 
ou presencialmente, nos termos do Arti-
go 23, Parágrafo 5º do Regimento Interno, 
com a redação dada pela Resolução 1/2021, 
aprovada em 07.10.2021.” - Aprovada por 
maioria de votos;
i) indicação apresentada pelo Conselhei-
ro ORESTES GIR JÚNIOR. “Na Unidade 

Termas de Ibirá há necessidade de ser ofi-
ciado à Diretoria Executiva para que estu-
de a possibilidade de colocação de placas 
indicativas das propriedades medicinais 
das águas de nossas fontes.” - Aprovada por 
maioria;
j) indicação apresentada pelo Conselhei-
ro ORESTES GIR JÚNIOR. Visando es-
tudos para a construção na Unidade de 
Lazer de Itanhaém de um local semelhan-
te ao da Unidade de Lazer de Ubatuba, 
para que o guarda-vidas possa se abrigar 
do sol e da chuva no período em que esti-
ver trabalhando, bem como para guardar 
os materiais de primeiros socorros, ma-
cas, guarda-sóis. Solicitou também se não 
poderia ser efetuada a troca dos guarda-
-sóis (os atuais pelos fixos que estão sen-
do colocados nas novas Unidades), tanto 
da Unidade de Lazer de Itanhaém como 
de Socorro. Participaram dos debates os 
(as) Conselheiros (as) RICARDO SAL-
LES FRAGOSO (comentários relaciona-
dos à responsabilidade com “primeiro-
-socorro”) - Aprovada por maioria; e
k) indicação apresentada pela Conselhei-
ra TÂNIA REGINA GONSALES JAN-
NUZZI, para que a D.E. avalie a possi-
bilidade de restauração e iluminação do 
pórtico de pedras da entrada da UL de 
Guarujá, na Avenida General Monteiro de 
Barros, 570, que é histórico. Participaram 

dos debates os (as) Conselheiros (as) HE-
LENA NISKIER, CÁSSIO JUVENAL, 
VERA LÚCIA PINHEIRO MORGADO, 
MIGUEL ANGELO PACCAGNELLA e 
ANTÔNIO CARLOS DUARTE MOREI-
RA - Aprovada por unanimidade.
Duas indicações da Conselheira LETÍCIA 
JOBERT ANDRADE DE MELO foram 
retiradas de pauta para reinclusão auto-
mática na próxima reunião.
Finalizadas as proposições, o Presidente 
EDUARDO PRIMO CURTI comentou a 
preocupação apresentada pelo Conselhei-
ro ANTONIO CARLOS LICCO referente 
ao diminuto número de colaboradores em 
algumas Unidades Regionais, envolven-
do inclusive questões de segurança. Após 
comentários dos (as) Conselheiros (as) 
MIGUEL ANGELO PACCAGNELLA, 
ESTER MIRIAN BELO RODRIGUES e 
ANTONIO CARLOS LICCO, ficou es-
tabelecido pela Mesa que a matéria seria 
objeto de novas Proposições a serem apre-
sentadas na próxima Reunião Ordinária.
Em seguida, a Conselheira LEDA REGI-
NA MACHADO DE LIMA atualizou no-
tícias sobre o IAMSPE. 
Após anunciados os aniversariantes do 
mês de maio pela Conselheira ZILDA 
MARIA MENDES FALQUETO, a reunião 
foi encerrada pela Presidência da Mesa.


