
Resenha da ata da 1ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo 

Realizada em 27 de janeiro de 2022 – formato híbrido

Com início às 15h30min, de forma hí-
brida: presencial e por videoconferência 
na plataforma GoToMeeting, ainda de-
terminado pelo governo, o Conselho De-
liberativo reuniu-se sob a presidência do 
conselheiro Gilmar Belluzzo Bolognani, no 
primeiro andar da Sede Social. Ao declarar 
a seção aberta, salientou a importância do 
inciso II, do art. 15 do Regimento Interno, 
que convoca os Senhores e Senhoras Conse-
lheiras a participarem da primeira reunião 
ordinária e da eleição da Mesa Diretora do 
Conselho Deliberativo, na forma híbrida, 
conforme decidido na 12ª Reunião Ordi-
nária desse Conselho. Esta decisão está em-
basada no art. 23, parágrafos 1º, 4º e 5º do 
Regimento Interno por exclusivo motivo de 
biossegurança, em virtude da pandemia de 
Covid-19 e o aumento de casos de pacien-
tes com H3N2. Em seguida, Edson Toshio 
Kubo cumprimentou a todos, assim como 
Ester Miriam Belo Rodrigues. A Mesa Di-
retora propôs antecipar os itens da ordem 
do dia: indicação da comissão eleitoral, 
eleição e posse para os cargos da Mesa Di-
retora do Conselho Deliberativo (art. 3 do 
Regimento Interno). Na sequência, Leda 
Regina Machado de Lima cumprimentou 
a todos e formalizou as normas para a vo-
tação tanto para os presentes, quanto para 
os que estavam por videoconferência. Ao 
encerrar a mesma, procedeu-se aos resul-
tados: Para Presidente, Eduardo Primo 
Curti – 51 votos; 8 em branco, 4 nulos. 
Para Vice-Presidente, Edson Toshio Kubo 
– 41 votos; 14 em branco, 8 nulos. Para 1ª 
Secretária, Ester Mirian Belo Rodrigues – 
45 votos; 10 em branco, 8 nulos. Para 2ª 
Secretária, Zilda Maria Mendes Falqueto 
– 36 votos; Helena Niskier – 20 votos; 4 
em branco, 3 nulos. Total de eleitores: 93. 
Eleitores que não votaram: 30. Total de 
votos em branco: 36. Total de votos nu-
los: 23; e agradeceu a todos pelo sucesso da 
eleição. Gilmar Belluzzo Bolognani retor-
nou à mesa e deu posse aos novos eleitos 
lendo: "Termo de Posse. Mesa Diretora do 
Conselho Deliberativo. Mandato de janeiro 
de 2022 a janeiro de 2023. Aos vinte e sete 
dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e 
dois, a partir das 15h30, reuniu-se de forma 
híbrida o Conselho Deliberativo na Sede 

Social da Associação dos Funcionários Pú-
blicos do Estado de São Paulo, Rua Doutor 
Bettencourt Rodrigues, 155, Centro, São 
Paulo, capital, e com presença virtual, pela 
plataforma digital GoToMeeting, para fins 
de realizar a eleição de Conselheiros e Con-
selheiras para os cargos da Mesa Diretora, 
no mandato de 2022 a 2023, conforme pre-
visto no Artigo 4º e demais disposições do 
Regimento Interno do Conselho Delibera-
tivo, utilizando o sistema digital de votação 
da empresa Tafner Software Solutions, cuja 
operação foi conduzida e administrada 
pela Comissão Eleitoral indicada e apro-
vada na presente data pelo Plenário da 1ª 
reunião ordinária do Conselho Deliberati-
vo, composta pela Conselheira Leda Regi-
na Machado de Lima, Presidente, Giuliana 
Ângela Palumbo e Fernando José Zanetto 
Tamburo, escrutinadores. Nos termos das 
disposições estatutárias e regimentais, a 
Presidente da Comissão Eleitoral procla-
mou o resultado do pleito, em que foram 
eleitos o Conselheiro Eduardo Primo Cur-
ti, Presidente; Edson Toshio Kubo, Vice-
-Presidente; Ester Mirian Belo Rodrigues, 
1ª Secretária; e Zilda Maria Mendes Fal-
queto, 2ª Secretária, os quais assinaram o 
presente Termo de Posse, com fundamento 
no Artigo 15-XXIV do Regimento Interno 
do Conselho Deliberativo, assumindo o 
compromisso de bem e fielmente exercer 
os cargos para os quais foram escolhidos, 
cumprindo e fazendo cumprir as Consti-
tuições e as Leis do País, o Estatuto Social 
da Entidade, as disposições regulamentares 
e regimentais, e as deliberações dos seus 
órgãos estatutários. Para constar, foi lavra-
do este Termo de Posse, que vai por mim 
assinado, juntamente com os membros da 
Comissão Eleitoral, e pelos empossados. 
São Paulo, 27 de janeiro de 2022.” Ao tér-
mino da leitura agradeceu a todos os se-
guimentos, em especial ao ex-presidente 
Paulo César Corrêa Borges, e fez uma reco-
mendação para que todos os conselheiros 
participem da Mesa Diretora como uma 
das formas mais dinâmicas de conhecer a 
entidade. Em continuidade à ordem do dia, 
Eduardo Primo Curti, já como presidente 
do Conselho Deliberativo, cumprimen-
tou e agradeceu a participação de todos, 

agradecendo, também, aos seus familiares. 
Passou a palavra ao presidente do Conse-
lho Fiscal, Antônio de Jesus da Silva, que 
parabenizou todos aqueles que, volunta-
riamente, dedicam a sua vida, hoje, para 
servir à AFPESP e, em nome do Conselho 
Fiscal, fez votos de plena harmonia com os 
órgãos diretivos da Casa. Artur Marques da 
Silva Filho, presidente da Diretoria Execu-
tiva, saudou a todos os presentes e a todos 
que presenciavam por videoconferência. 
Fez agradecimentos ao conselheiro Paulo 
César Corrêa Borges, à Mesa Diretora que 
acabou de ser eleita, ao conselheiro Gil-
mar Belluzzo Bolognani, ao presidente do 
Conselho Fiscal, a todos os Conselheiros 
eleitos e reeleitos e aos que se vitaliciaram. 
Ainda se referiu a dois ex-presidentes: Dr. 
Antônio Luiz Ribeiro Machado e Dr. Ál-
varo Gradim. Disse também que se todos 
os órgãos da AFPESP trabalharem em har-
monia, conseguir-se-á conduzir a entidade 
ao seu centenário, mantendo o seu vigor, o 
seu trabalho e o seu patrimônio. Já como 
vice-presidente, Edson Toshio Kubo, 1ª se-
cretária, Ester Miriam Belo Rodrigues, e 2ª 
secretária, Zilda Maria Mendes Falqueto, 
fizeram seus agradecimentos. Na oportu-
nidade, Eduardo Primo Curti enfatizou 
também a disposição dos Conselheiros 
em participar das eleições e parabenizou 
a conselheira Helena Niskier. Ao adentrar 
ao Pequeno Expediente fez-se Minuto de 
Silêncio pelo falecimento do Conselheiro 
Vitalício Joaquim Camargo Lima Junior 
– 27/12/2021, da Conselheira Vitalícia 
Maria Rosa Ascar – 08/01/2022 e do Con-
selheiro Vitalício Arthur Corrêa de Mello 
Netto – 20/01/2022. Foi feita a apreciação 
e votação da Ata da 12ª Reunião Ordiná-
ria realizada em 16/12/2022, com indica-
ção para exclusão de duas frases proferidas 
pelo Conselheiro Feres Sabino durante o 
debate, em referência ao conselheiro Gil-
mar Belluzzo Bolognani (art. 30, parágrafo 
1, item 1 do Regimento Interno). Aprova-
da. Voltou-se à ordem do dia para a Mesa 
Diretora propor o calendário das reuniões 
do Conselho Deliberativo em 2022, o qual 
foi aprovado com a ressalva de que nada 
impede que se faça uma adequação em 
função de novos eventos ou contratempos.



Reunião Mês Dia Observação Data limite para  
inclusão de itens na pauta

1ª Janeiro 27 17- Janeiro

2ª Fevereiro 24 14 - Fevereiro

3ª Março 31 21 - Março

4ª Abril 28 18 - Abril

5ª Maio 26 16 - Maio

6ª Junho 23 25 - Festa Junina 13 - Junho

7ª Julho 28 18 - Julho

8ª Agosto 25 15 - Agosto

9ª Setembro 29 19 - Setembro

10ª Outubro 27 28 - Feriado Prolongado 17 - Outubro

11ª Novembro 24 11 - Novembro

12ª Dezembro 15 Natal e Ano Novo 5 - Dezembro

Na sequência, foram constituídas as Co-
missões Permanentes (art. 20, parágrafo 1º, 
do Regimento Interno) que ficaram assim: 
Comissão de Justiça: efetivos – Antônio 
Carlos de Castro Machado, Cássio Juvenal 
Faria, Fernanda do Amaral Zaitune e Ri-
cardo Salles Fragoso; suplentes – Manoel 
Diniz Junqueira, Gilmar Belluzzo Bolog-
nani e Antonio Carlos Licco. Comissão de 
Economia e Finanças: efetivos – Camila 
Rafael Gozzo Bruschi, Jose Luiz Rocha, Ma-
rio Miyahara, Nivaldo Campos Camargo e 
Pedro Issamu Tsuruda; suplentes – Orestes 
Gir Junior, Silvia Lin Mei Tchun, Fernando 
José Zaneto Tamburo. Comissão de Assun-
tos Estatutários e Regimentais: efetivos – 
Benedito Vicente da Cunha, Edison Pince-
li, Letícia Jobert Andrade de Melo, Miguel 
Ângelo Paccagnella e Reinaldo Musetti; 
suplentes – Vera Lúcia Pinheiro Morgado, 
Fátima Aparecida Carneiro, Giuliana Ân-
gela Palumbo. Aprovado. Houve uma ques-
tão de ordem de Cássio Juvenal Faria para 
lembrar que as Comissões Permanentes 
devem ser constituídas na primeira reunião 
ordinária do Conselho Deliberativo e que a 
participação será voluntária, cabendo à pre-
sidência da mesa formular convite ao con-
selheiro que, anuindo, deverá ter seu nome 
validado pelo próprio Conselho. Também 
foi lembrado que, a Comissão de Assuntos 
Gerais é composta pelos presidentes das três 

Comissões do Conselho que no momento 
não haviam sido escolhidos, como finalizou 
o presidente Eduardo Primo Curti. Confor-
me o art. 15, XXIV, do Regimento Interno, 
o relatório de atividades foi apresentado 
pelo ex-presidente do Conselho Delibera-
tivo Paulo César Corrêa Borges, devido ao 
término de seu mandato em 12/01/2022. Os 
quantitativos de 2021 foram os seguintes. 
“Reuniões Ordinárias Híbridas – 3. Reuni-
ões Ordinárias por videoconferência – 9. 
Reuniões Extraordinárias Conjuntas – 4. 
Reuniões Extraordinárias do Conselho – 
2. Processos recebidos e analisados pelas 
Comissões Permanentes – 53. Portarias do 
Conselho Deliberativo – 1. Ofícios-Circula-
res – 28. Ofícios-Circulares Conjuntos – 2. 
Ofícios Expedidos – 192. Ofícios Recebidos 
do Gabinete da Presidência – 58. Ofícios 
Recebidos do Conselho Fiscal – 45. Porta-
rias Recebidas do Gabinete da Presidência 
– 22. Comunicados Recebidos do Gabine-
te da Presidência – 35. E-mails Expedidos 
com remessa de documentos – 836. Deli-
berações virtuais da Mesa Diretora – quase 
diariamente. Reuniões das Comissões Espe-
ciais – 5.” Isto demonstra a dimensão e im-
portância deste conselho para o bom anda-
mento da administração da AFPESP, disse o 
presidente Eduardo Primo Curti. Seguiu-se 
com a proposta da mesa diretora para que 
a segunda reunião ordinária, prevista para 

24/02/2022, seja realizada de forma híbrida 
nos termos do art. 2º, parágrafo 5º, do Regi-
mento Interno, com a redação da Resolução 
1/2021, aprovada em 07/10/2021, por una-
nimidade, se não houver agravamento da 
situação sanitária. Aprovada. Quanto à in-
dicação apresentada pelo conselheiro Paulo 
Lucas Basso e as proposições do conselhei-
ro Antônio Carlos Duarte Moreira houve a 
conveniência do adiamento para a próxima 
reunião. A Diretoria Executiva colocou em 
pauta através do oficio 06 GP nomes de as-
sociados e conselheiros para exercerem as 
seguintes Coordenadorias: Secretaria Ge-
ral – Feres Sabino; Patrimônio – Antônio 
Bento de Melo; Educação e Cultura – Ma-
ria Edna da Silva Roza; Esportes – Eduardo 
Pereira Quadros de Souza; Social – Elvira 
Stippe Bastos; Associativismo – Paulo César 
Corrêa Borges; Chefia de Gabinete – Acli-
bes Burgarelli; Eventos – Rosemari Braga do 
Rosário e Gestão Administrativa das Uni-
dades Regionais – Edison Moura de Olivei-
ra, os quais foram aprovados por maioria. 
Edison Moura de Oliveira, único presente, 
agradeceu em nome de todos. Em continui-
dade, fez-se declaração de vitaliciedade do 
Conselheiro Sergio Roxo da Fonseca por 
ter cumprido 20 anos intercalados de man-
datos eletivos (art. 47b e parágrafo 2º, do 
Estatuto Social. Passou-se à posse do con-
selheiro Efetivo Antônio Carlos Licco em 



decorrência da vitaliciedade do Conselheiro 
Sergio Roxo da Fonseca (art. 47 parágrafo 1º 
do Estatuto Social). Na sequência, posse do 
Conselheiro Suplente Deocacir Menezes em 
decorrência do afastamento do Conselheiro 
Mario Palumbo Júnior, que exerce o cargo 
eletivo na Câmara Municipal de São Paulo 
(art. 50 do Estatuto Social e art. 15, XXIX do 
Regimento Interno. Também foi empossada 

a conselheira suplente Ana Maria Pereira 
Amaral, em decorrência do afastamento da 
Conselheira efetiva Rosely Duarte Corrêa, 
que passou a exercer o cargo de segunda te-
soureira da Diretoria Executiva, e o último 
item da pauta tratava-se de posse da Con-
selheira Efetiva Edna Aparecida Gregório 
Pelarigo, que não compareceu devido a pro-
blemas de saúde, ficando a sua posse para a 

reunião de fevereiro. O presidente Eduardo 
Primo Curti encerrou a reunião dando bo-
as-vindas aos novos conselheiros e enfatizou 
que no Regimento Interno estão bem especi-
ficadas as suas responsabilidades e deveres. 
Também ficou estabelecido que Doutor Cás-
sio Juvenal Faria estará na próxima reunião 
dando orientação nesse sentido, consoante 
proposta do Conselheiro Danglares Junta.


