
Resenha da ata da 6ª Reunião Ordinária
do Conselho Deliberativo 

Realizada em 23 de junho 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 três  dias do mês de junho 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 DELIBERA-
TIVO,  sob a presidência do Conselheiro 
EDUARDO PRIMO CURTI que cum-
primentou Conselheiras e Conselheiros  
do plenário e virtuais, representantes da 
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Ha-
via quórum necessário, portanto, declarou 
aberta a sexta reunião ordinária do Conse-
lho Deliberativo de 2022. Lembrou o uso 
obrigatório de máscaras nas dependências 
da Sede.  Iniciando o PEQUENO EXPE-
DIENTE, houve a Apreciação e votação da 
Ata da 5ª reunião ordinária, realizada em 
26.05.2022. LEDA REGINA MACHADO 
DE LIMA – questionou que  sua fala, pá-
gina 18, linhas 31 e 32, quando se refere ao 
Projeto de Lei 52/2018, que tem por objetivo 
transformar o IAMSPE em autarquia espe-
cial,   seja alterada para um Conselho Fiscal 
e um Conselho de Administração. CÁSSIO 
JUVENAL FARIA – fez uma questão de or-
dem, buscando maior objetividade, sugeriu 
à Mesa que nos dez dias antecedentes, quan-
do a Ata for disponibilizada, que as pessoas 
que quiserem fazer algum tipo de correção 
enviem antecipadamente por escrito. É a 
sugestão que fica, com base no Regimento 
e no princípio da eficiência. Em votação. 
(Pausa) Aprovada. Correspondências Expe-
didas e Recebidas [Aprovada a dispensa da 
leitura da correspondência]. 

BREVES COMUNICADOS DE CON-
SELHEIROS. EDNA PEDROSO DE  
MORAES – fez sua  apresentação como ad-
vogada,  servidora pública no Tribunal de 
Justiça,  na Primeira  e na Segunda Instân-
cias, e também  como conciliadora; comu-
nicou que na publicação de 07.06.2022, o 
Desembargador e Presidente da Associação 

dos Funcionários Públicos do Estado de São 
Paulo, Doutor Artur Marques da Silva Filho, 
foi homenageado com sua   fotografia, na 
Galeria dos Vice-Presidentes do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, com a presença de 
representantes de instituições, Magistrados 
e Servidores que  prestigiaram a solenidade, 
na sexta-feira, dia 04/06/2022, no Palácio 
da Justiça. Comunicou ainda que  no dia 6 
de junho de 2022, na Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo, à Sessão Solene 
em comemoração ao 75º Aniversário da As-
sociação dos Funcionários da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo – AFA-
LESP, quando se comemorou também o 18º 
Aniversário da Associação dos Servidores 
Aposentados e Pensionistas da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo – Aspal, 
bem como o 21º Aniversário da Coopera-
tiva de Crédito Mútuo dos Servidores da 
Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo – Cooperalesp. Também comunicou 
sua presença à missa de sétimo dia, na Igre-
ja São Judas, pelo falecimento do Deputado 
Arnaldo Faria de Sá. ANTÔNIO CARLOS 
DUARTE MOREIRA comunicou que nes-
te mês de junho a AFPESP comemora 40 
anos da instalação da Estância Hidromi-
neral de Socorro, a 140 quilômetros de São 
Paulo. Teve sua permissão de uso em 24 de 
julho de 1982 e começou a operacionalizar 
com 20 apartamentos. Anos mais à frente, 
em 17 de julho de 1987, participou de uma 
licitação pública e saiu-se vencedora, ad-
quirindo uma área de 261.203 metros qua-
drados, onde estavam os 20 apartamentos, 
salões de atividades, as duas fontes radioati-
vas de alta qualidade, e ainda um balneário 
muito bem aparelhado, com 1.106 metros 
quadrados. Não podemos nos esquecer dos 
empreendedores da época, que também 
participaram da licitação pública e que fize-
ram o contrato de permissão de uso com o 
Governo: Wilson Ribeiro, Nicolau Antonio 

Torloni e Nelson Galdino de Carvalho. Co-
municou ainda que gostaria que o Conselho 
Deliberativo o ajudasse a fazer a indicação 
da senhora Lia Maria de Aguiar para ser ho-
menageada no Conselho de Honorificência.

ORDEM DO DIA
Posse da Conselheira Suplente Mônica 
Regina Zelli Burato, em decorrência do 
afastamento do Conselheiro Efetivo Álva-
ro Rodrigues Bueno Fernandes, mandato 
de 2022 a 2027, afastado do Conselho por 
estar exercendo o cargo de Coordenador 
de Assistência à Saúde junto à Diretoria 
Executiva, no mandato de 2022 a 2025. 
EDSON TOSHIO KUBO – “Termo de 
Posse. Mandato 2022/2027. Aos vinte e três 
dias do mês de junho de dois mil e vinte e 
dois, às 15h30, foi convocada para partici-
par da sexta reunião ordinária híbrida do 
Conselho Deliberativo, presencial e por 
videoconferência GoToMeeting, a Senhora 
Mônica Regina Zelli Burato, eleita suplente 
do Conselho Deliberativo para o mandato 
de 2022 a 2027, a fim de ser empossada no 
cargo de Conselheira em caráter substituti-
vo, durante o afastamento do Conselheiro 
Efetivo Álvaro Rodrigues Bueno Fernandes, 
mandato de 2022 a 2027, que se encontra 
afastado deste Conselho por estar exercen-
do o cargo de Coordenador de Assistência 
à Saúde junto à Diretoria Executiva, no 
mandato de 2022 a 2025, de 12 de janeiro 
de 2022 a 11 de janeiro de 2025. A Mesa Di-
retora do Conselho Deliberativo deu posse 
à Conselheira Mônica Regina Zelli Burato, 
que prestou o compromisso de bem e fiel-
mente cumprir o seu mandato, respeitando 
as leis vigentes, o Estatuto Social da AFPESP 
e o Regimento Interno  do Conselho Deli-
berativo, lavrando-se o presente termo, que 
vai assinado pela Mesa Diretora do Conse-
lho Deliberativo e pela empossada. Em 23 
de junho de 2022.” A Conselheira presente 



no plenário  leu o termo de compromisso: 
Prometo exercer com probidade, lealdade e 
ética o cargo para o qual fui eleita e no qual 
estou sendo empossada em caráter de Con-
selheira Suplente, cumprindo a Constitui-
ção e as leis do país, o Estatuto Social e os 
Regimentos dos órgãos diretivos da Asso-
ciação dos Funcionários Públicos do Estado 
de São Paulo. Assim prometo.” Em seguida 
agradeceu a oportunidade de estar inserida 
no Conselho, pois é servidora pública, ainda 
na ativa, e trabalha na parte administrativa 
da Câmara Municipal de São Paulo [Pal-
mas]. Em seguida, foi lida a Deliberação 
acerca do contido no Ofício 91/2022 GP, 
datado de 10.06.2022, encaminhado pela 
Diretoria Executiva. EDSON TOSHIO 
KUBO – “Senhor Presidente do Conselho 
Deliberativo. Dirijo-me à honrosa presença 
de Vossa Excelência para, com base no Ar-
tigo 72 e, em especial, no Artigo 73 do Es-
tatuto Social da AFPESP, indicar o Doutor 
Gilmar Belluzzo Bolognani para exercer a 
atividade de Ouvidor, na forma da Portaria 
8, de 25.02.2001. Outrossim, esclareço que 
o indicado é Conselheiro Vitalício e, por 
não exercer propriamente mandato, não 
há necessidade de convocação de Suplente. 
Sendo assim, proponho seja o Conselheiro 
Doutor Gilmar Belluzzo Bolognani afastado 
desse egrégio Conselho Deliberativo, suge-
rindo também a aprovação de sua indicação 
para a Ouvidoria. Com renovados protestos 
de estima e consideração, subscrevo. Ar-
tur Marques da Silva Filho – Presidente da 
AFPESP.” Debateram a questão HELENA 
NISKIER, ESTER MIRIAN BELO RO-
DRIGUES e CÁSSIO JUVENAL FARIA, 
que explicou que a indicação para o exercí-
cio na Ouvidoria independe de aprovação 
do Conselho Deliberativo. O Conselheiro 
Vitalício Gilmar, ao se propor a aceitar o 
exercício do cargo de Ouvidor, para o qual é 
altamente qualificado, pela sua própria for-
mação profissional, ponderou à presidência 
que se sentiria constrangido e não confor-
tável para, embora sendo Conselheiro Vi-
talício e desobrigado da presença, faltar às 
reuniões do Conselho, porque ele quer se 
dedicar inteiramente à Ouvidoria. Então, o 
que está sendo proposto, na verdade, não é 
a aprovação da sua indicação, mas do seu 
afastamento, que é matéria do Conse-
lho Deliberativo. ANTÔNIO CARLOS 
DUARTE MOREIRA e ELISABETH 
MASSUNO também se mostraram favo-
ráveis e em questão de ordem CÁSSIO 
JUVENAL FARIA completou que não se 
havia observado o Regimento do Conse-
lho que estabelece que o Conselheiro tem 
direito de afastar-se do exercício quando 
designado para exercer cargo não eletivo na 
Diretoria Executiva, pelo tempo que durar 

a investidura. Coordenadores não exercem 
cargo, mas sim atividades. É estranho que 
alguém possa manifestar-se, contrariamen-
te, a alguém que está querendo honrar o 
nosso Conselho. Portanto, o afastamento, 
tal como pretendido, para exercer o car-
go de Ouvidor, é perfeitamente regimental 
[Aprovado por unanimidade].

PROPOSIÇÕES
A Mesa Diretora propõe que a 7ª Reunião 
Ordinária prevista para 28.07.2022 seja 
realizada de forma híbrida, com a partici-
pação de Conselheiros à distância, por vi-
deoconferência, ou presencialmente (Ar-
tigo 23, 5º do  e Resolução 1/2021. O 
presidente lembrou que, recentemente, 
houve um aumento de circulação da Co-
vid-19 na cidade de São Paulo e em todo o 
estado, o que é mais um fator que contribui 
para a realização da reunião híbrida. Em 
discussão CAMILA RAFAEL GOZZO 
BRUSCHI defendeu a reunião híbrida por 
meio de um testemunho pessoal. Todos sa-
bem que este foi um ano de grandes desa-
fios: estive doente, graças a Deus não estou 
mais, e graças à reunião híbrida  pude 
acompanhar as reuniões do Conselho. En-
tão, gostaria de apelar aos colegas que per-
mitam a continuidade da reunião híbrida, já 
que não há prejuízo para o nosso trabalho. 
Em votação [Aprovada por unanimidade]. 
CÁSSIO JUVENAL FARIA justificou esta 
indicação extraordinária, com fundamento 
na expressa dicção do Artigo 24, inciso IX 
do Estatuto Social, moção com voto de pro-
fundo pesar e observância de minuto de si-
lêncio, ao final da reunião em razão do fale-
cimento, dia 16 de junho passado, do Senhor 
Arnaldo Faria de Sá, que exerceu por oito 
vezes o mandato de Deputado Federal, e se 
encontrava, presentemente, no exercício do 
mandato de Vereador nesta Capital, tendo 
sido em toda a sua carreira parlamentar um 
estrênuo defensor dos Servidores Públicos, 
dos idosos, dos aposentados e pensionistas, 
além de manter estreita ligação com a nossa 
Entidade, à qual prestou relevantes serviços 
[Aprovada por unanimidade]. Indicação 
apresentada pela Conselheira Letícia 
Jobert Andrade de Melo – criação do Car-
tão Fidelidade para os associados que se 
hospedarem no Hotel da Capital (cada 
dez hospedagens ganha uma cortesia). So-
licitou ainda que a diária seja revista, pois o 
associado já paga a joia do título e a manu-
tenção, além do estacionamento do carro. A 
diária do casal a 250,00 está muito cara, sur-
real: o associado vai para a livre concorrên-
cia e o Hotel fica subutilizado. Poderíamos 
atrair os associados do interior com os jo-
gos e shows do Allianz Parque. Que a indi-
cação seja enviada ao Senhor Presidente da 

AFPESP, que poderia consultar nosso De-
partamento de Marketing. Discutiram a ma-
téria HELENA NISKIER, FERNANDA DO 
AMARAL ZAITUNE, ANTONIO SÉRGIO 
SCAVACINI, JOSÉ LUIZ ROCHA, ANTÔ-
NIO CARLOS LICCO [Aprovada por 
maioria]. Indicação apresentada pela Con-
selheira Letícia Jobert Andrade de Melo, 
no sentido de que a devolução de numerá-
rio em virtude do cancelamento de reser-
vas seja feita no máximo em 15 dias. Estão 
sendo devolvidos em 60 dias, e o associado 
recebe essa devolução corroída pela infla-
ção. LETÍCIA JOBERT ANDRADE DE 
MELO. Aprovada por unanimidade. Indi-
cação apresentada pela Conselheira Vera 
Lúcia Pinheiro Morgado e outros. Consi-
derando que foram identificados gastos 
vultosos nas reformas executadas na UR 
Fazenda de Ibirá e que elas nunca foram 
objeto de análise pelo Conselho, como de-
termina o Estatuto Social nos artigos 62, 55 
e 79, indicamos à Diretoria Executiva que 
proceda a instalação de uma auditoria 
completa e exclusiva referente ao período 
de 1º de junho de 2021 a 11 de janeiro de 
2022, em tudo o que se referir à reforma da 
Fazenda de Ibirá nesse período, e que essa 
auditoria seja realizada por uma grande 
empresa externa, idônea e de renome, para 
que possamos entender o que ali ocorreu. 
“Assinam Vera Lúcia Pinheiro Morgado, Es-
ter Mirian Belo Rodrigues, Fernanda do 
Amaral Zaitune, Zilda Maria Mendes Fal-
queto, Helena Niskier, Romeu Benatti Junior, 
Edson Toshio Kubo, Letícia Jobert Andrade 
de Melo, Pedro Issamu Tsuruda, Carmem 
Silvia Pedroni Benatti, Tânia Regina Gonsa-
les Jannuzzi, Silvana Tognini, Aparecida de 
Fátima Bosco Benevenuto, Ana Maria Perei-
ra Amaral, Camila Rafael Gozzo Bruschi, 
Deocacir Menezes, Reinaldo Musetti, Isabel 
Cristina de Oliveira Rosso, Luciana Corrêa, 
Rita de Cássia Silva, e Rosangela Santana 
Shigemoto.” EDUARDO PRIMO CURTI – 
Em função da relevância da matéria, ligada à 
votação ocorrida na 4ª reunião ordinária 
deste Conselho Deliberativo, a Mesa subme-
te ao Plenário, nos termos do Artigo 43, Pa-
rágrafo 3º, a proposta de votação nominal 
para esta matéria. Está em discussão (Pausa). 
Está em votação (Pausa), [Aprovada, com 
voto contrário do Conselheiro Danglares 
Junta]. Agora está em discussão a indicação. 
CÁSSIO JUVENAL FARIA – Senhor Presi-
dente, membros da Mesa, Senhoras Conse-
lheiras e Senhores Conselheiros, estou neste 
Conselho há muitos anos e foi a primeira vez 
que li uma indicação assinada por tantos 
Conselheiros e Conselheiras, uma iniciativa 
coletiva de vinte assinaturas, salvo engano 
meu. A indicação é de um fato objetivo e li-
mitado, temporalmente. Seus fundamentos 



estão expressos na transcrição da Ata, por-
que existe uma obrigação estatutária de que 
as despesas excedentes a um determinado 
valor devam ser encaminhadas à reunião 
conjunta da Diretoria Executiva, do Conse-
lho Deliberativo e do Conselho Fiscal; é a 
única vez em que os Conselheiros Fiscais 
votam. Dessa forma, como está demonstra-
do pela Ata, e isso foi admitido de uma for-
ma bastante honesta pelo Senhor Jailson, 
quando aqui esteve, de que algumas despe-
sas excedentes não foram encaminhadas ao 
Conselho Deliberativo. Isto já seria sufi-
ciente para que o Conselho tomasse uma 
posição, pois as suas competências foram 
desconsideradas pela Diretoria Executiva. É 
uma questão de afronta às competências do 
Conselho Deliberativo. De tal forma que es-
pero, sinceramente, com relação a esta indi-
cação, uma vez que as competências do 
Conselho foram afrontadas, que não exista 
nenhum voto contrário a esta indicação, 
porque aquele que eventualmente for con-
trário e se opuser não é membro do Conse-
lho Deliberativo, é membro de um conselho 
decorativo. EDUARDO PRIMO CURTI – 
Não havendo mais inscritos, passamos à vo-
tação por meio da chamada. Peço que os 
Conselheiros, na chamada virtual, façam a 
abertura da câmera na hora da votação, por 
favor, para ficar mais fácil o controle e a 
identificação do voto. [Votaram a favor da 
indicação: Adevilson Custódio, Cássio Ju-
venal Faria, Edna Pedroso de Moraes, Mi-
guel Angelo Paccagnella, Aparecida Fáti-
ma Bosco Benevenuto, Camila Rafael 
Bozzo Bruschi, Conceição Maria de Oli-
veira Padilha, Deocacir Menezes, Edson 
Toshio Kubo, Ester Mirian Belo Rodri-
gues, Fernando José Zanetto Tamburo, 
Helena Niskier, Isabel Cristina de Oliveira 
Rosso, José Luiz Rocha, Maria Auxiliado-
ra Murad, Maria Regina Freire Martins, 
Mário Miyahara, Orestes Gir Júnior, Sil-
vana Tognini, Silvia Lin Mei Tchun, Sônia 
Cerdeira, Vera Lúcia Pinheiro Morgado, 
Zilda Maria Mendes Falqueto, Ana Maria 
Pereira Amaral, Tânia Regina Gonsales 
Jannuzzi, e Tadeu Sérgio Pinto de Carva-
lho (presenciais); Antonio Carlos de Cas-
tro Machado, Antônio Carlos Duarte Mo-
reira, Cláudio Antonio Plaschinsky, Edna 
Aparecida Gregório Pelarigo, Ana Maria 

Villela Alvarez Martinez, Ana Paula Car-
los Simões Guerra, Antonio Carlos Licco, 
Arlete Gomes Donato Torres, Carmen Sil-
via Pedroni Benatti, Elisabeth Massuno, 
Fernanda do Amaral Zaitune, Giuliana 
Angela Palumbo, Haydée Santos Galvão 
Mello, Isabel Aparecida Duarte, Leda Re-
gina Machado de Lima, Letícia Jobert An-
drade de Melo, Luis Gustavo da Silva Pi-
res, Manoel Diniz Junqueira, Matheus 
Falconi Fialho, Pedro Issamu Tsuruda, 
Rita de Cássia Silva, Rosângela Santana 
Shigemoto e Ricardo Salles Fragoso (vir-
tuais). Votaram pela abstenção: Danglares 
Junta, Eduardo Primo Curti, Mônica Re-
gina Zelli Burato, Antonio Sérgio Scavaci-
ni, e Benedito Vicente da Cunha]. Apro-
vada por maioria. Indicação apresentada 
pelo Conselheiro Antônio Carlos Licco de 
tomada de providências para suprir o dé-
ficit de colaboradores nas Regionais da 
AFPESP. Assim, proponho seja discutida 
junto com a Indicação da Conselheira 
Maria Regina Freire Martins, à Diretoria 
Executiva, para verificar e adotar uma 
medida urgente na contratação de um se-
gurança ou porteiro, que também faça 
serviços gerais, para melhorias na Unida-
de Regional de Santos. Abriu-se o debate 
com FERNANDO JOSÉ ZANETTO TAM-
BURO, ORESTES GIR JÚNIOR, JOSÉ 
LUIZ ROCHA e  ISABEL; EDUARDO 
PRIMO CURTI ponderou  ser uma ques-
tão de gestão da Diretoria Executiva. Ao 
Conselho resta só fazer o encaminhamen-
to da identificação da necessidade por 
meio de uma indicação [Aprovadas por 
unanimidade]. Indicação referente ao an-
damento da reforma da Unidade de La-
zer de Lindóia. TÂNIA REGINA GON-
SALES JANNUZZI. Discutiram HELENA 
NISKIER, EDSON TOSHIO KUBO,  
ANTÔNIO CARLOS LICCO e CÁSSIO 
JUVENAL FARIA  que deixou claro que a 
Unidade de Lindóia está fechada porque a 
cozinha e o restaurante foram demolidos. 
Mas este é um dos processos que serão en-
caminhados ao Conselho, porque o dis-
pêndio para o retorno das atividades exce-
de 380 mil reais. E a Diretoria vai cumprir 
o que o Estatuto determina [Aprovada por 
maioria]. Indicação apresentada pela 
Conselheira Edna Pedroso de Moraes 

sobre procedimentos verificados na Uni-
dade de Lazer do Guarujá quando hospe-
dada no período de 27.05.2022 a 
29.05.2022. Proposta para que todas as 
Unidades de Lazer adotem a identificação 
dos números dos seus apartamentos rela-
cionados aos associados que usam os res-
taurantes, tendo em vista que alguns asso-
ciados não respeitam regras, normas e 
avisos, como uso de luvas, higienização 
das mãos e observância da distância dos 
demais; bem como crianças servindo-se da 
comida sozinhas e pessoas depositando 
lenços usados em recipiente de recicláveis. 
Além disso, propõe a troca dos boxes dos 
banheiros da Unidade de Lazer do Guaru-
já, que são muito pequenos e perigosos, 
uma vez que o associado tem de abrir a du-
cha com o boxe aberto para medir a tem-
peratura. Também o exaustor do restau-
rante deve ser substituído. Os lustres da 
entrada estão com várias lâmpadas acesas 
sem necessidade, no período diurno, como 
na sala da Administração e na Gerência, 
período noturno e diurno, pois quem paga 
a conta são os associados. Devem também 
ser revistos os gastos das Unidades de  
Lazer, Escritórios Regionais, da Sede So-
cial e seus departamentos, internos e exter-
nos.”  A matéria foi discutida por VERA 
LÚCIA PINHEIRO MORGADO, TÂNIA 
REGINA GONSALES JANNUZZI  e  
ANTÔNIO CARLOS LICCO [Aprovada 
por maioria]. GILMAR BELLUZZO  
BOLOGNANI  registrou  seu agradecimen-
to por todo o apoio  recebido na votação do 
afastamento e também esclareceu à Conse-
lheira Helena que a funcionária Agnes, que 
trabalha na Ouvidoria desde a gestão ante-
rior vai continuar trabalhando na Ouvido-
ria. Ele  irá se reunir com o Presidente 
Doutor Artur para acertar as diretrizes 
dessa função de Ouvidor. Também se  sur-
preendeu com o convite e agradeceu a in-
dicação ao Doutor Artur e o apoio a todos. 
ZILDA MARIA MENDES FALQUETO 
fez a leitura dos aniversariantes do mês de 
junho. EDUARDO PRIMO CURTI  pe-
diu para observar um minuto de silêncio 
em memória do Deputado Arnaldo Faria 
de Sá [Minuto de Silêncio]. Não havendo 
mais matéria na pauta, declarou encerrada 
a sexta reunião.


