
Resenha da ata da 10ª Reunião Ordinária  
do Conselho Deliberativo 

Realizada em 27 de outubro 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 sete dias do mês de outu-
bro do ano de dois mil e vinte e dois, às 
10h, de forma híbrida – presencial e por 
videoconferência na plataforma GoTo-
Meeting, reuniu-se o CONSELHO DELI-
BERATIVO, sob a presidência do Conse-
lheiro EDUARDO PRIMO CURTI, que 
cumprimentou a todos os presentes no 
plenário e no virtual e membros da Dire-
toria. Convidou o Presidente da Diretoria 
Executiva para fazer as saudações iniciais. 
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO 
cumprimentou a todos os presentes do 
plenário e os da videoconferência. Assi-
nalou a presença do ex-presidente, Doutor 
Álvaro Gradim, ressaltando que quando se 
ingressa no prédio Luso Júnior, à direita, 
verifica-se as fotos daqueles que já presidi-
ram a Entidade e se lembra da importância 
e da significação do que é ser Presidente de 
uma Entidade como essa. Desejou que a 
reunião fosse  produtiva. Em seguida, AN-
TONIO DE JESUS DA SILVA, Presiden-
te do Conselho Fiscal, fez suas saudações 
enfatizando a importância das decisões, 
sempre em prol do associado. Também os 
componentes da Mesa fizeram suas sauda-
ções iniciais. EDUARDO PRIMO CURTI 
fez observar um minuto de silêncio em 
homenagem póstuma ao Conselheiro Wal-
ter Giro Giordano, que faleceu dia 13 de 
outubro. Ele atuou no serviço público, na 
Secretaria de Esportes e Turismo e aqui 
na própria AFPESP, além de sua atuação 

plena no Conselho, contribuiu na parte es-
portiva. Minuto de Silêncio.

Pequeno expediente
Apreciação e votação da ata da 9ª reu-

nião ordinária realizada em 29/9/2022 
e encaminhada aos Conselheiros. Apro-
vada por unanimidade com indicação de 
correção de nome do Conselheiro Reinaldo 
Musetti. Correspondências Expedidas e 
Recebidas. Aprovada a dispensa de leitura. 
Breves Comunicados. Reiteradas orienta-
ções relativas ao restaurante da Sede Social, 
com destaque para a impossibilidade de re-
serva de lugares enquanto a pessoa se serve 
e impedimento de entrar pela porta de saída 
do restaurante. PROPOSIÇÕES - Proposta 
apresentada pela Mesa Diretora do Con-
selho Deliberativo no sentido da 11ª reu-
nião ordinária, prevista para 17/11/2022, 
ser realizada de forma híbrida, nos termos 
do Artigo 23 do Regimento Interno. Apro-
vada por unanimidade. 

Ordem do dia 
Processo CD 04/2022 – despesas di-

versas 2019, 2020 e 2022. Iniciou-se pela 
apresentação do Parecer do Conselho Fis-
cal, com leitura efetuada por seu Presiden-
te, ANTONIO DE JESUS DA SILVA. No 
âmbito do Conselho Deliberativo, foram 
lidos os pareceres da Comissão de Justiça 
pela Relatora FERNANDA DO AMARAL 
ZAITUNE e manifestação convergente do 

Conselheiro Vitalício CÁSSIO JUVENAL 
FARIA e, pela Comissão de Economia e 
Finanças, o Parecer foi lido pela Relatora 
CAMILA RAFAEL GOZZO BRUSCHI. 
Na sequência, manifestaram-se repre-
sentantes da gestão anterior. Finalizada 
as explanações, o Presidente EDUARDO 
PRIMO CURTI colocou em votação as 
seguintes propostas relacionas ao item: a) 
nova análise da matéria com a formação 
de grupo de Conselheiros para essa fina-
lidade; b) arquivamento da matéria sem 
a necessidade de nova análise. Iniciada a 
votação foi obtido o seguinte resultado: 
20 votos pelo arquivamento, 30 votos pela 
análise e 2 abstenções. Na sequência foi 
formado o grupo de Conselheiros com a 
seguinte composição: Pedro Issamu Tsu-
ruda, José Luiz Rocha, e Camila Rafael 
Gozzo Bruschi, da Comissão de Economia 
e Finanças; Fernanda do Amaral Zaitune, 
da Comissão de Justiça; Ester Mirian Belo 
Rodrigues, da Mesa do Conselho Delibera-
tivo; Conceição Maria de Oliveira Padilha, 
Danglares Junta, Fátima Aparecida Car-
neiro e Tânia Regina Gonsales Jannuzzi, 
todos Conselheiros (aprovados os nomes 
apresentados), totalizando nove indicados. 
Na sequência, ZILDA MARIA MENDES 
FALQUETO parabenizou os aniversarian-
tes do mês de outubro, e EDUARDO PRI-
MO CURTI declarou encerrada a reunião.


