Ata da Reunião do Conselho Deliberativo realizada em 25 de maio de 2021.
Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo – APCEF/SP.
Reunião convocada via e-mail, Ofício nº 059/2021 datado de 11 de maio de 2021. A reunião foi
realizada por videoconferência e o link disponibilizado com antecedência para todos os
conselheiros, via e-mail. Plataforma utilizada - Zoom.
Ordem do Dia: 1º) Apreciação Ordinária do Balanço Patrimonial e de Atividades referente ao
período de 01.04.2020 à 31.03.2021; 2º) Balanço das Atividades dos empregados, defesa dos
direitos e da CAIXA como empresa pública 100% estatal; 3) Informes Gerais; 4) Moções.
A sala de reunião virtual foi aberta às 17h30 e os conselheiros e demais participantes entraram
paulatinamente com autorização da anfitriã, secretária da Diretoria da APCEF/SP, Danielle Ruth. A
reunião foi iniciada às 17h40 com a palavra do presidente do Conselho Deliberativo, Laercio da
Silva Pereira, que lamentou o falecimento do nosso grande lutador e camarada Ivan Furtado por
covid-19 e que preocupa a todos e reforçou a necessidade de todos se cuidarem. Em seguida
passou a palavra a mim, Maria Celeste Piva, secretária da mesa, solicitando os informes iniciais
enquanto os demais conselheiros entravam na sala virtual para a verificação de presença e do
quórum regimental. Comuniquei o recebimento do Ofício nº 057/2021 da Diretoria Executiva (DE)
da APCEF/SP de 11 de maio de 2021 informando sobre o registrou da Ata (Única) da Quinta e
Sexta sessões ordinárias da Assembleia Eleitoral da APCEF/SP, triênio 2020/2023 que trata da
proclamação do resultado da Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo e dos
termos de posse individuais dos membros deste CD junto ao Cartório do 1º Oficial de Registro de
Títulos e Documentos e Cível de Pessoa Jurídica. O mesmo ofício informa também sobre o fato de
que no processo de coleta de assinatura nos termos de posse 05 (cinco) membros do Conselho
Deliberativo, pela Chapa 2 – Novos Ares, solicitaram renúncia e 01 (um) membro solicitou a
desfiliação, em ordem cronológica com formalização do pedido de Renúncia – Ivã Antonio
Mariano da Silva (Titular), Andre Ciupka (Suplente), Karen Vitoria Bispo (Suplente), Paulo Saito
(Suplente), Roberto Socoloski (Titular). E solicitação de 01 (uma) desfiliação de membro da Chapa
2 – Novos Ares – Mario Ricardo Lopes Brotto (Suplente). E, por fim, do falecimento do conselheiro
Ivan Furtado (Suplente), membro da Chapa 3 – Agora é Para Todos. Em seguida foi feita a leitura
da Pauta da reunião do CD convocada pela Diretoria Executiva da APCEF/SP, ofício 064/2021 de
19/maio/2021 e a verificação de presença virtual e do quórum regimental, constatada a presença
de 27 conselheiros entre titulares e suplentes, com 23 conselheiros aptos a votar, como segue:
Jair Marcieri Pimpinato, Moacir Vendrame Bassan, Ana Beatriz Lucato Canflone, Antonia
Pinheiro, Maricy Yolanda Callegari Defavari, Marcio Rogério Troya, Lilian Minchin, Ana Claudia
Damazio, Antonio Carlos Cordeiro, Dinilza Nascimento Correia, Normando Kleber Xavier Alves,
Zita Catharina Navas Kaneko, André Luis Prates De Menezes, Maria do Céo Nobrega Duarte,
Maria José da Silva, Marcia Takako Uemura, Renato Carlos Alves Nunes, Laercio da Silva Pereira,
Maria Celeste Piva, Anderson Ramos Nogueira, Marcus Vinicius Ramalho, Valtair Aparecido
Rosaboni e Maria Cristina Andrade de Macedo. A conselheira Selma Aparecida Nunes entrou
posteriormente à chamada e saiu com sua comunicação virtual interrompida. Registramos
também a participação dos conselheiros suplentes, sem direito a voto, Carlos Alberto da Fonseca,
Benedito Pereira de Matos e José Ivan Guaycuru Vizago. Na sequencia o presidente Laercio
apresentou a pedido desta secretária para que as reuniões deste CD sejam gravadas para
facilitar a elaboração das atas das reuniões e disponibilizada somente para a secretária deste
CD com finalidade única de elaboração das atas. O conselheiro Jair Marcieri Pimpinato
posicionou-se contrário a gravação e a mesa diretora deste CD acatou para não atrasar o início da
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discussão da pauta. O conselheiro Jair solicitou que as atas das reuniões anteriores enviadas a
todos os conselheiros com as alterações solicitadas assim como o Regimento Interno, fossem
colocadas nesta reunião para aprovação. O presidente do CD e a secretária informaram que as
atas foram reapresentadas a todos os conselheiros e não houve nenhuma manifestação contrária,
considerando aprovadas, e quanto ao Regimento Interno, o presidente informou que foi pauta das
reuniões anteriores e aprovado por este CD. A conselheira Antonia Pinheiro posicionou-se
contrária ao Regimento Interno aprovado por considerar que o Regimento Interno está fora do
Estatuto da APCEF/SP. O presidente Laércio disse que não está em debate nesta reunião e que o
Regimento Interno já foi aprovado por este CD. Na sequência o presidente passou a palavra à
superintendente da APCEF/SP Vanice Rodrigues Carvalho e à contadora Eliete Alves de Brito
Alencar para apresentação do Balanço Patrimonial e das Atividades da APCEF/SP no período de
01/04/2020 à 31/03/2021. As atividades da APCEF/SP foram apresentadas através de um vídeo
com duração de 11 minutos, contendo imagens com informações sistematizadas dos eventos
realizados no período em referência com ações nas áreas: sindical/trabalhista, jurídico,
comunicação, eventos culturais, eventos dos aposentados, eventos sociais, esportes, unidades de
lazer e APCEF cidadã. Ao final da apresentação do Relatório de Atividades foi dada a palavra à
contadora Eliete a fim de apresentar o BALANÇO PATRIMONIAL e DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT
e DÉFICIT do Período de 01 de abril de 2020 a 31 de março de 2021, por meio de slides iniciando
pelos itens do ATIVO CIRCULANTE que são os direitos e disponibilidades da APCEF/SP no montante
de R$12.580.049,00, representado pelo CAIXA E EQUIVALENTES
DE
CAIXA
de
R$10.566.547,00; CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS de
R$583.329,00 correspondendo a vendas de hospedagens, produtos e serviços aos associados;
ESTOQUES de R$85.176,00, composto por gêneros alimentícios, materiais de limpeza e de
escritório de todas as unidades; OUTROS CRÉDITOS, R$235.891,00, representa adiantamento de
férias, 13º, salários, adiantamento de fornecedores e adiantamento ao DIEESE e prestação de
serviços. DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS, R$1.109.106,00 referente a seguros e 9/12 avos de IPTU
do exercício de 2021; ATIVO NÃO CIRCULANTE, R$78.623.168,00, sendo que R$200.577,00
referem-se aos valores realizados em longo prazo, de restituição junto à Receita Federal de valor
de INSS pago em duplicidade no período em que os dirigentes liberados da entidade foram
excluídos da folha de pagamentos da CAIXA, tendo os valores de salários e encargos sido arcados
pela própria APCEF/SP; posteriormente, com a retomada dos pagamentos pela empresa, inclusive
de forma retroativa, houve o reembolso dos valores salariais efetuado pelos empregados
(diretores liberados à época), estando o correspondente aos recolhimentos previdenciários em
processo de restituição pela Receita Federal no montante de R$111.577, e, os restantes
R$89.000,00 referem-se a cobrança judicial da Prefeitura de São Paulo relativa ao IPTU do Clube;
INVESTIMENTOS, R$34.798.558,00 correspondente a 11% do Capital Social da empresa INTEGRA
PARTICIPAÇÕES perfazendo 33.192 ações; IMOBILIZADO E INTANGÍVEL, R$43.624.032,00 são os
imóveis, veículos e maquinários, nesse valor são subtraídas as depreciações e amortizações
anualmente. O total do ATIVO encerrou em R$91.203.217,00. Em seguida apresentou os itens do
PASSIVO: – PASSIVO CIRCULANTE, R$6.580.137,00, representado pelo total de FORNECEDORES,
R$634.147,00, pagamentos futuros, contas parceladas ou serviços em parcelamento; OBRIGAÇÕES
COM PESSOAL E ENCARGOS TRABALHISTAS, R$227.758,00, representam INSS e FGTS sobre a folha
de pagamento do mês de março a pagar no dia 07 de abril e dia 20 de abril; OUTRAS OBRIGAÇÕES
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TRIBUTÁRIAS, R$4.640.026,00, IPTU do CECOM e de outros espaços e impostos na fonte de
prestação de serviços; ADIANTAMENTO DE ASSOCIADOS, R$210.140,00 representa valores de
hospedagem pagas antecipadamente e planos de usuários externo do Clube. FÉRIAS E 13º
SALÁRIOS, R$ 833.233,00, 9/12 avos de férias a pagar e os períodos aquisitivos de empregados;
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR, R$34.833,00, repasse de convênios utilizados pelos associados;
PASSIVO NÃO CIRCULANTE no montante de R$1.469.736: CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS,
R$1.419.736 e CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS, R$50.000,00, valor correspondente a alteração nos
critérios de mensuração das contingências tributárias por conta da insegurança do extrato da
prefeitura com relação aos lançamentos do IPTU, e, em 2021 houve lançamento de três períodos
de IPTU. A APCEF/SP tem ações com ganho de causa em 2ª instância e perícia favorável a
APCEF/SP em um dos processos. Por conta da insegurança das informações da prefeitura que são
notificadas a APCEF/SP foi adotado um novo critério de contingencia da APCEF/SP referente a
prováveis riscos de perda que pode ter, salientou que esse é um processo técnico e jurídico e
explicou que anualmente essas ações judiciais são acompanhadas pelo corpo técnico;
PATRIMÔNIO LÍQUIDO no volume de R$83.153.344,00, correspondendo ao PATRIMÔNIO SOCIAL,
R$31.305.593,00 e RESERVAS ESTATUTÁRIAS, R$23.302.822,00; essas duas rubricas representam
ao acumulado dos resultados dos balanços da APCEF/SP anterior, segundo o Estatuto esse valor é
dividido em 50% na reserva estatutária e 50% de patrimônio social. RESERVA DE REAVALIAÇÕES,
R$27.551.647,00 e RESULTADO DO PERÍODO - RESERVA MENSURADA, R$993.282,00 constituída
no período em que era possível fazer a reavaliação de bens, e, anualmente essas reservas vem
sendo subtraídas e tende a ser zerada em algum momento. O TOTAL DO PASSIVO foi de
R$91.203.217,00. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO Março/2020 à Março/2021.
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS representada pelo montante de R$17.716.701,00 composta por
RECEITA DE MENSALIDADES, R$15.905.557,00 correspondente a contribuição de 13.727
associados; RECEITAS DAS COLÔNIAS E SUBSEDES, houve queda expressiva dessa receita nesse
período da pandemia com o fechamento das unidades, reabertas quando foi permitido; RECEITAS
E DESPESAS OPERACIONAIS no montante de R$17.650.191,00, sendo DESPESAS COM PESSOAL,
R$11.564.349,00 compreendendo folha de pagamentos, encargos com seus reflexos e benefícios a
174 empregados tendo havido queda expressiva no valor da rubrica devido a não contratação na
alta temporada, não reposição de quadros, queda próxima a 100% das horas extras, redução do
vale transporte, e redução na compra de uniformes e EPI; DESPESAS COM SERVIÇOS,
R$6.178.050,00 referentes a serviços de fornecimento de agua, luz, telefonia e internet,
contratação de empresas terceirizadas de segurança e vigilância, freelancer, limpeza, consultores
jurídicos e tributários, e, contratação para realização de eventos e serviços gráficos, assessoria
médica, profissionais na área de esportes e serviços de lavanderia, havendo redução nessas
despesas em face à diminuição nas atividades das unidades da APCEF/SP e a adoção de um novo
formato de eventos; DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS no montante de
R$5.389.894,00 sendo R$2.000.000,00 relativos a depreciações e o restante a materiais de
limpeza, materiais de escritório, gêneros alimentícios, combustíveis, roupas de cama, mesa e
banho, compras de uniformes, materiais esportivos, manutenção de jardins, gramados, piscinas,
prediais, veículos e móveis e todos os equipamentos da entidade; DESPESAS TRIBUTÁRIAS no valor
positivo de R$2.467.664,00 referente a reversão do valor de R$6.779.000,00 de contingências
tributárias reduzidas de R$7.000.000,00 para R$1.400.000,00, então houve uma reversão de
R$6.079.000,00 e também referente ao valor de IPTU do Clube de R$3.303.000,00 que representa
3/12 avos do período de 2021 e nos períodos de 2019 e 2020; OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS é
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representada por eventos, patrocínios e dividendos no montante de R$3.500.490,00; OUTRAS
DESPESAS OPERACIONAIS no montante de R$486.052,00 referente a seguros, eventos, materiais
promocionais, compras de brindes e locação de espaços; RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E
RECEITAS FINANCEIRAS no montante de R$66.510,00. RECEITAS FINANCEIRAS da APCEF/SP,
R$720.522,00 relativas a aplicações financeiras e outras movimentações nas empresas nas quais
há participação acionária da APCEF/SP. DESPESAS FINANCEIRAS no montante de R$63.564,00
relativa a taxa da operadora de cartão de crédito e tarifas bancárias para operações de
pagamentos ou recebimento de suas receitas. O RESULTADO DO EXERCÍCIO apresentou superávit
de R$723.468,00. Assim a contadora Eliete encerrou a apresentação, colocando-se à disposição
para responder aos questionamentos dos participantes. O presidente Laercio solicitou
inicialmente esclarecimentos do motivo da não apresentação pela Diretoria Executiva das Notas
Explicativas neste Balanço e questionou sobre a diferença de valores de IPTU que foi apontado
pela Auditoria no relatório do ano anterior e com grande diferença de tributação e que na
apresentação de hoje, mesmo tendo uma diferença grande de R$4.000.000,00, o apontamento
anterior era muito maior. A superintendente Vanice explicou que houve um atraso na
apresentação do parecer da Auditoria em decorrência da antecipação dos feriados municipais, nos
meses de março/abril/2021, como medida preventiva a pandemia, e que o parecer da Auditoria
final com as Notas Explicativas foi apresentado a APCEF/SP somente no dia anterior a esta
reunião, e, que o mesmo foi enviado ontem (24/maio/2021) para este CD e são as mesmas que
serão divulgadas. A contadora Eliete explicou que na Auditoria anterior nós tínhamos uma
ressalva no Balanço referente ao não reconhecimento de R$30.000.000,00 de dívida que era
apontado pela prefeitura. Essa dívida consta em extrato na prefeitura e que pode ser obtida em
consulta pública. Esses extratos apontam uma inconformidade. Na prefeitura conseguimos
identificar um certificado de imunidade da APCEF/SP e publicados no Diário Oficial referente anos
2019 e 2020. E existe no judiciário ganho de causa de 06 ações de IPTU, mas no extrato da
prefeitura constam ainda todos esses períodos que a APCEF/SP tem com ganho de ação. A
contadora Eliete explicou que a contabilidade pode adotar critérios da dívida em si, do extrato
exposto ou adotar critérios de pareceres judiciais, pareceres técnicos de advogados que
acompanham cada caso, cada ação ou até mesmo com os auditores que analisam o andamento de
cada processo. Diante disso, dentro dos pareceres técnicos dos advogados existe a provável perda
de causa e é mensurada no valor de R$1.419.000,00, então por isso a APCEF/SP reverteu
R$7.000.000,00 que existia como contingência, e, nesse Balanço nós não temos mais essa ressalva.
A superintendente Vanice complementou as informações e esclareceu que a prefeitura em
nenhum momento diminuiu a dívida em função das ações que foi dado ganho de causa para a
APCEF/SP, então é totalmente instável e inseguro, apesar da APCEF/SP ter um certificado de
imunidade expedido pela prefeitura. E com a avaliação da Auditoria externa contratada pela
APCEF/SP e com os pareceres dos advogados e dentro da avaliação técnica é que foi feito esse
ajuste. O presidente Laercio considerou esclarecida essa dúvida e abriu a palavra aos participantes
da reunião. O associado Plinio José Pavão de Carvalho solicitou esclarecimento em relação à
despesa com pessoal, pois de acordo com informação da contadora Eliete a razão, entre outros
fatores, foi a não reposição de empregados, perguntando se houve processo de demissão no
período e se houve redução do quadro de pessoal. Ao que foi explicado tratar-se de empregados
que saíram da empresa e as vagas não foram repostas porque não houve necessidade e a
superintendente Vanice complementou dizendo que a APCEF/SP tem um quadro fixo de
funcionários durante o ano todo e nos períodos de alta temporada e nas colônias e outros espaços
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de lazer são feitos contratos com prazo determinado e com esses espaços fechados durante a
pandemia não houve necessidade dessas contratações. O associado Plinio pergunta se o quadro
fixo de empregados da APCEF/SP é de 174 empregados? A contadora Eliete confirma que em
março/2021 no fechamento do Balanço o quadro era de 174 empregados. O associado Plínio
pergunta se houve redução do quadro fixo no período a que o Balanço se refere. A conselheira
Antonia Pinheiro interrompe a fala do associado Plínio pedindo questão de ordem. O associado
Plinio disse que ainda não se sente esclarecido e solicita à conselheira encaminhar o pedido de
questão de ordem ao presidente da mesa, após a conclusão de sua fala e o devido esclarecimento
solicitado. A superintendente Vanice disse que houve algumas adequações que ocorreram no
início de 2021. E conselheira Antonia, então, solicita como questão de ordem que se abra a
palavra somente para conselheiros, pois o Balanço precisa ser votado e o horário da reunião está
terminando, e disse que esclarecimentos aos associados serão dados na assembleia de sábado. O
presidente da mesa esclareceu que o Regimento Interno prevê a participação de associados nas
reuniões do Conselho Deliberativo com direito a voz, mas sem direito a voto e solicita a mim,
secretária do CD, anotar os questionamentos do associado Plinio para serem formalizadas por
este CD à Diretoria Executiva. Não havendo mais inscrições para esclarecimentos, o presidente
Laercio passou a palavra para o conselheiro Marcus Vinicius que registrou o curto tempo para
análise do material entregue aos membros do Conselho Deliberativo e salientou que é uma análise
importante porque é a vida da nossa associação e há necessidade de sabermos com detalhamento
como os recursos estão sendo gastos, a arrecadação, as mensalidades e a contratação de pessoal,
e disse que gostaria de fazer as observações a seguir: o conselheiro entende que há necessidade
de apresentar Nota Explicativa sobre o quantitativo de contratações e demissões de pessoal fixo e
variável; discriminação dos valores recebidos de mensalidades dos associados da ativa e
aposentados; informações sobre desfiliações; em relação às subsedes, colônias e CECOM entende
que há necessidade de apresentar o quantitativo individualizado de gastos, investimentos e
arrecadação; registra, ainda, que não foram apresentados balancetes e relatórios de ocupação e
despesas, inclusive com pessoal, individualizados das subsedes, das colônias e do CECOM,
apontando que as receitas desses espaços representaram de 2017 a 2020, no mínimo, 36% da
arrecadação total da Associação, tendo caído, no período em análise para 11%; relativamente à
oscilação dos valores de provisão para perdas de cobrança do IPTU é necessário constar Nota
Explicativa; da mesma forma, entende ser necessário uma Nota Explicativa sobre o dinheiro em
caixa em 31/03/2021 pois houve uma diminuição de R$491.000,00; e, por fim, aponta também a
necessidade de Notas Explicativas sobre investimentos, e eventuais dívidas, empréstimos ou
financiamentos contraídos pela APCEF/SP por não constar tais informações na apresentação deste
Balanço. O associado Gilberto Macedo solicitou esclarecimentos sobre a participação nas
reuniões do CD de não associados. E disse que todos que estão participando desta reunião são
associados da APCEF/SP. Disse que as intervenções da conselheira Toninha são para tumultuar e
fez referência à memória do colega Ivan Furtado, falecido há dois meses, e que teve uma história
de trabalho e luta na APCEF/SP. A conselheira Dinilza Nascimento Correia pede esclarecimento
porque entende que houve um mal-entendido na intervenção da conselheira Toninha. Disse que
esta é uma reunião do CD e que os associados não estão proibidos de participar e que os
esclarecimentos para os associados serão feitos na reunião de sábado e que hoje o CD tem a
função específica de deliberar sobre o Balanço apresentado. O conselheiro Antonio Cordeiro disse
que as reuniões do CD têm um Regimento Interno e que talvez tenhamos que ampliar o tempo de
duração das reuniões para quatro horas para conseguirmos deliberar. E entende que quando a
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conselheira Toninha se referiu aos associados é que é uma reunião do CD e que os associados
podem participar, mas questiona a inviabilidade de dar direito a voz para todos os associados que
queiram falar. O conselheiro Cordeiro disse também que o link da reunião é disponibilizado
somente para os conselheiros e se for liberado e divulgado para toda a categoria viraria uma
espécie de assembleia, então entendeu a preocupação da conselheira Toninha nesse sentido de
separar o que é reunião do CD no que diz respeito ao direito da palavra, de voz e voto e disse que
a assembleia de sábado é de todos os associados. E declarou que como membro do CD sentiu-se
contemplado pelas informações apresentadas tanto do Balanço de Atividades, o Balanço
Patrimonial e a Receita Operacional. O associado Plinio lembrou que o Regimento Interno prevê
que os associados que não sejam membros do CD podem participar com direito a voz e sem
direito a voto, e também prevê que os participantes da reunião sendo conselheiros ou não, devem
solicitar a palavra à mesa e falar quando o presidente da mesa conceder a palavra, e, ainda,
afirmou que não tem o menor interesse em que a reunião termine sem tempo para deliberação, e
que quando solicitou esclarecimento, entendeu que não foi satisfatório, por isso insistiu no
questionamento, mas se os conselheiros entenderem que os associados não pertencem ao CD,
não devem se pronunciar nas reuniões, pautem o debate para uma próxima reunião, para
alteração do Regimento Interno. A conselheira Toninha disse que solicitou uma questão de ordem
e não lhe deram a palavra e que ninguém está proibindo ou excluindo os associados de falaram,
mas que essa reunião do CD é convocada uma vez por ano para deliberar sobre o Balanço. O
presidente Laercio disse que o único participante desta reunião que não é membro do CD e que
solicitou esclarecimentos foi o associado Plinio acrescentando que se houver proposta de
alteração do RI, isso deve ser pautado em reunião futura, porém nesta reunião o RI permite que os
não conselheiros tenham direito a voz em todas as reuniões. Quanto à questão de ordem
solicitada pela conselheira Toninha, foi concedida, porém toda a manifestação de participantes
precisa aguardar a conclusão de quem está falando. O presidente Laercio lembrou a necessidade
da Diretoria Executiva garantir o envio mensal dos balancetes para que o CD possa analisar com
mais informações no momento das reuniões ordinárias para aprovação do Balanço e entende ser
necessário apresentar separadamente a movimentação das colônias, subsedes e CECOM para
melhor visualização de onde eventualmente devam ser feitas sugestões no sentido de melhorar os
resultados. Outra questão é que as Notas Explicativas não podem ser entregues na véspera da
nossa reunião, e precisam ser enviadas com maior antecedência, mas reconheceu ter havido
avanços no envio dos materiais para análise em comparação com reunião de analise do Balanço
anterior e propôs que os apontamentos fossem levados à DE com prazo de dez dias para
responderem e marcarmos uma próxima reunião do CD. O presidente propôs também que os
apontamentos desta reunião fossem lidos na assembleia de sábado. Na sequência o presidente
perguntou se todos concordavam e a conselheira Zita Catharina respondeu que concordava com
as proposições apresentadas. A conselheira Toninha disse que não entendeu os apontamentos
apresentados pelo conselheiro Marcus Vinicius porque o microfone dele estava ruim e manifestou
sua posição contrária à proposta do presidente da mesa, pois entende que o Balanço foi
apresentado e dado os esclarecimentos devidos e é importante a assembleia poder votar
conhecendo o parecer do CD. O presidente Laercio disse que a DE cumpriu o Estatuto
apresentando o Balanço que estamos debatendo aqui, mas que há necessidade de
esclarecimentos com prazo de dez dias para responderem e aí marcaremos nova reunião deste CD
para fazermos o debate com apreciação mais detalhada e a discussão com mais informações. O
conselheiro Normando perguntou se a proposta é suspender ou continuar esta reunião ou
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encerrar e marcar outra reunião. O presidente disse que a proposta é encerrar esta reunião com
todos esses apontamentos a serem levados para a assembleia de sábado e para a DE, com prazo
de dez dias, para responderem. O associado Plinio disse que as observações apresentadas são
pertinentes e é importante o Balanço trazer os detalhamentos solicitados e propõe que o parecer
do CD seja favorável a aprovação, com o encaminhamento das ressalvas tanto para a DE
responder ao Conselho, como para conhecimento da assembleia no sábado. O associado Furlan
disse que todos nós sabemos que a assembleia é soberana e vai acontecer no sábado e disse
concordar com a proposta apresentada pelo associado Plínio e fez um apelo para que este CD vote
pela aprovação do Balanço apresentado. Após apresentação de propostas e considerações de
vários membros deste CD e não havendo acordo numa proposta única o presidente fez o
encaminhamento para votação virtual nominal com quatro propostas, sendo a Proposta 1 –
Aprovação total do Balanço sem ressalvas; a Proposta 2 – Aprovação do Balanço com ressalvas; a
Proposta 3 – Rejeição total do Balanço; e, a Proposta 4 – Abstenção. No processo de votação
virtual nominal foram registrados 11 (onze) votos na proposta 1; 11 (onze) votos na proposta 2 e
01 (um) voto na proposta 4. O presidente Laercio disse que o resultado desta votação será levado
para a assembleia de sábado e que a mesa diretora deste CD encaminhará os apontamentos e
ressalvas apresentadas nesta reunião para a DE, e, a mesa diretora deste CD se reunirá para definir
a próxima reunião deste CD e fará a convocação dos conselheiros. Finalizando o tempo disponível
desta reunião virtual, na ferramenta Zoom, o presidente do Conselho Deliberativo Laércio da Silva
Pereira deu a reunião por encerrada às 20h09, remetendo os pontos da ordem do dia não
apreciados para a próxima reunião a ser definida; e, concluída a redação da presente ata, por mim,
Maria Celeste Piva, secretária da mesa diretora do Conselho Deliberativo da APCEF/SP, gestão
2020/2023.

Maria Celeste Piva
Secretária

André Luís Prates de Menezes
Vice-Presidente

Laércio da Silva Pereira
Presidente
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