
Resenha da ata da 8ª Reunião Ordinária  
do Conselho Deliberativo 

Realizada em 25 de agosto 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 cinco dias do mês de agosto 
do ano de dois mil e vinte e dois, às 15h30, 
de forma híbrida – presencial e por video-
conferência na plataforma Gotomeeting, 
reuniu-se o CONSELHO DELIBERATIVO, 
no terceiro andar da Sede Social, sob a pre-
sidência do Conselheiro EDUARDO PRI-
MO CURTI – Abre a reunião e passa a pa-
lavra ao Presidente da Diretoria Executiva, 
que se encontra presente para fazer as suas 
considerações. 

Presidente ARTUR MARQUES DA SIL-
VA FILHO – Após a saudação inicial apre-
sentou as seguintes questões: a) situação 
de Lindóia, tendo em conta a necessidade 
de construir novo refeitório e restaurante 
procurou-se a Prefeitura de Lindóia para 
formalizar a regularização da unidade e foi 
concedido o alvará de reforma, acrescentou 
que a área deixou de ser um camping, pas-
sando à condição de chalés. b) conversado 
com o Ibama, em Brasília, e a Secretaria da 
Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo, visando a realização de possí-
vel reflorestamento por compensação para 
replantio da área queimada na Fazenda de 
Ibirá, por volta de dois alqueires. c) Socorro 
– projeto na Prefeitura, aguardando o Habi-
te-se, como em Lindóia. d) Monte Verde – 
projeto para resolver a questão da constru-
ção do muro, com respectivo processo a ser 
submetido à Reunião Conjunta. e) infor-
mações relativas ao Show do Servidor que 
será realizado no dia 27 de outubro, e não 
dia 28, com apresentações de Roupa Nova 
e Daniel, no Espaço das Américas. f) infor-
mações relacionadas ao contingenciamento 
dos gastos e aportes realizados em junho, 
julho – antecipação do décimo-terceiro, e 
agosto. g) resultado dos rendimentos(apli-
cações) de janeiro até agosto (15 milhões). 

Presidente EDUARDO PRIMO CURTI 
– passa a palavra ao Presidente do Conse-
lho Fiscal, para fazer as saudações iniciais. 

ANTONIO DE JESUS DA SILVA – ao cum-
primentar deseja que a reunião transcorra 
na mais tranquila harmonia para atingir 
seus objetivos. Palavra passada aos demais 
componentes da Mesa Diretora para as sau-
dações iniciais 

Pequeno expediente 
a) Aprovada a Ata da 7ª reunião ordiná-

ria realizada em 28.07.2022. 
b) CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA. 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA. CO-
MUNICADOS DA DIRETORIA EXECU-
TIVA. Aprovada a dispensa da leitura. 

c) BREVES COMUNICADOS DE 
CONSELHEIROS. 1) requerimento apre-
sentado pela Conselheira Vitalícia Edna 
Pedroso de Moraes solicitando nulidade 
de decisão plenária relativa à aprovação da 
proposição apresentada pelo Conselheiro 
Vitalício Antonio Carlos Duarte Moreira 
(designação de nome para salão localizado 
na unidade de Serra Negra – matéria enca-
minhada à Comissão de Justiça para mani-
festação. 2) comunicação da Diretoria Exe-
cutiva relativa ao reajuste da mensalidade 
social – R$ 42,50, mediante IPCA acumu-
lado de 11,89%, a vigorar a partir de janeiro 
de 2023. 3) registro de e-mail do Conselhei-
ro Licco relativo à questão de segurança nas 
unidades regionais – e matéria já deliberada 
pelo Conselho – ciência à Diretoria. 4) co-
municado da Conselheira Vitalícia EDNA 
PEDROSO DE MORAES – Liberação de  
R$ 2.172.689.046,29 para pagamento de 
precatórios no mês de junho, envolvendo 
949 entidades devedoras. Boletim IAMSPE, 
abril de 2022. Recebeu o título do Instituto 
de Ensino Superior, após avaliação do MEC, 
o Instituto de Assistência Médica do Servi-
dor Estadual, autorizado a manter curso su-
perior em gestão hospitalar. Agendamento 
de exames laboratoriais. Usuários do IAMS-
PE podem agendar exames laboratoriais no 

Hospital do Servidor Público Estadual pelo 
site www.iamspe.sp.gov.br e pela Central 
de Atendimento, telefone (11) 5583-7001, 
de segunda a sexta, das 7h às 19h. Também 
comunica a presença em ato realizado em 
defesa do IAMSPE. e) Conselheiro Vitalício 
ANTÔNIO CARLOS DUARTE MOREIRA 
– Comunica a indicação para possível home-
nagem na Ordem de Honorificência à Pro-
fessora Loretana Pancera, nossa Associada, e 
que venha a ter o reconhecimento também 
do Conselho Deliberativo desta Casa. 

Ordem do dia
a) posse da Conselheira Ana Maria Pe-

reira Amaral como Conselheira Efetiva. 
b) posse da Conselheira Suplente Lucia-

na Ercolin Bette Trevisan. 
c) deliberação sobre o contido no Ofí-

cio 136/2022, do Gabinete da Presidência, 
encaminhado pela Diretoria Executiva ref. 
indicação do nome da Conselheira Ana 
Maria Pereira Amaral, matrícula 286.567, 
para a Coordenadoria de Meio Ambiente, 
nos termos do que dispõe o Artigo 55-j do 
Estatuto Social. Conselheiro RUY GALVÃO 
COSTA – manifesta interesse em conhecer 
a experiência da Conselheira no setor de 
Meio Ambiente. Conselheira ANA MARIA 
PEREIRA AMARAL – doutorado sobre 
Economia de Recursos Naturais, tese foi so-
bre Água, trabalhou junto com a Embrapa 
para sua reformulação em Jaguariúna so-
bre defensivos no meio ambiente, trabalho 
realizado com projeto de matas ciliares, fi-
nanciado pelo Banco Mundial, junto com 
a Secretaria de Meio Ambiente, trabalho 
junto aos comitês de bacias e no pagamen-
to de serviços ambientais. Desde 2000 tra-
balha na área ambiental, passando por vá-
rias áreas. Agrônoma, formada pela Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 
com mestrado em Economia Agrícola e o 



doutorado também. Aprovada a indicação 
por unanimidade. [Palmas] 

d) PROPOSIÇÕES. 1) a Mesa Dire-
tora propõe que a 9ª reunião ordinária, 
prevista para 29.09.2022, seja realizada 
de forma híbrida, com a participação de 
Conselheiros a distância, por videocon-
ferência, ou presencialmente, nos termos 
do Artigo 23, Parágrafo 5º do Regimento 
Interno, com a redação dada pela Reso-
lução 01/2021, aprovada em 07.10.2021. 
Conselheiro RUY GALVÃO COSTA – ma-
nifesta sua posição em defesa da reunião 
apenas presencial. Conselheira GIULIA-
NA ÂNGELA PALUMBO – manifesta-
-se favorável à reunião híbrida. Aprovada 
por maioria. 2) proposição da Conselheira 
Vera Lúcia Pinheiro Morgado de convite 
à Chefia de Gabinete, ao Secretário Ge-
ral e a todos os Coordenadores para que 
apresentem nas reuniões deste Conselho 
quais são suas atividades à frente da As-
sociação, os trabalhos até aqui desenvolvi-
dos e os projetos em gestação. Conselheira 
VERA LÚCIA PINHEIRO MORGADO 
– apresenta as justificativas de sua pro-
posição. Conselheiro Vitalício CÁSSIO 
JUVENAL FARIA – manifesta sua con-
cordância com a proposição. Conselheiro 
EDSON TOSHIO KUBO – manifesta sua 
concordância. Conselheiro RUY GALVÃO 

COSTA – manifesta sua concordância. 
Conselheira MÔNICA REGINA ZELLI 
BURATO – manifesta restrição à proposta, 
mas gostaria de acompanhar o problema 
de perto. Presidente EDUARDO PRIMO 
CURTI – informa que será apenas convite 
à Diretoria Executiva e não uma convoca-
ção. Conselheiro CÁSSIO JUVENAL FA-
RIA – informa que o Estatuto prevê o con-
vite aos Coordenadores para prestar aqui 
esclarecimentos ao Conselho Deliberativo. 
Conselheira TÂNIA REGINA GONSALES 
JANNUZZI – manifesta sua concordância. 
Proposição aprovada. 

e) ASSUNTOS ASSOCIATIVOS. 1) 
Conselheira Vitalícia EDNA PEDROSO 
DE MORAES – comentários acerca da 
eventual necessidade da contratação de se-
gurança, noite e dia, na Unidade de lazer 
do Guarujá. Também efetua comentários 
acerca da necessidade de procedimentos 
específicos para controle de patrimônio 
nos departamentos da AFPESP, unidades 
de lazer, escritórios regionais, Sede Social 
e outros. Comunica, em relação à futura 
inauguração da piscina olímpica em São 
Carlos, a necessidade de observância à Lei 
14.327/22, que define os requisitos de se-
gurança para instalação e funcionamento 
de piscinas ou similares, como reserva-
tórios de água destinados à recreação e 

prática esportiva. 2) Conselheiro Vitalício 
LUIZ REYNALDO TELLES – Faz uma si-
nopse de sua trajetória na AFPESP e atu-
ação junto ao Conselho. 3) Conselheiro 
RUY GALVÃO COSTA – manifesta sua 
grande preocupação com a situação do 
Hospital do Servidor Público do Estado de 
São Paulo e a falta de atenção por parte do 
Governo Estadual. Presidente EDUARDO 
PRIMO CURTI – reitera a preocupação 
com o Hospital do Servidor Público, bem 
como as condições da saúde pública no 
Brasil e os altos custos com os planos de 
saúde. Conselheira HELENA NISKIER – 
apresenta preocupação com as alternativas 
de assistência médica para os servidores 
públicos das diversas esferas de governo. 
Conselheira CAMILA RAFAEL GOZ-
ZO BRUSCHI – informa as dificuldades 
enfrentadas pelos servidores do interior 
no atendimento do IAMSPE. Presidente 
EDUARDO PRIMO CURTI – comenta ca-
sos que servidores estão saindo do IAMS-
PE por restrições financeiras. Conselheira 
Vitalícia EDNA PEDROSO DE MORAES 
– reitera as precárias condições relaciona-
das ao Hospital. Conselheira ZILDA MA-
RIA MENDES FALQUETO – anuncia os 
aniversariantes do mês. Presidente EDU-
ARDO PRIMO CURTI agradece e encerra 
a Reunião.


