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BOLETIM DO CONSELHO DELIBERATIVO
Veja os principais assuntos tratados na reunião ordinária realizada em 26 de agosto

Ano 4 - Edição nº 24 - Agosto de 2016

Veja quem esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo: 
Mesa Diretora: Presidente: Paulo Henrique Cruz (Capital), vice-presidente Luiz Carlos Benicio (ABCD), 1º Secretário: Pedro de Oliveira Abrahão 

(Capital), 2º secretário: Leandro Radusweski Quintal (Guarulhos). Conselheiros Titulares: Antenor Roberto Barbosa (Presidente Prudente), Antonio 
Lourenço Colli (São José do Rio Preto), Claiton Osnir do Amaral (Piracicaba), Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto), Hélio Bandeira (Osasco), James 

Grejo (Bauru), João Álfaro Soto (Capital), José Correa Barros Neto (Jundiaí), Leonardo Garcia Quadre (Sorocaba), Luiz Carlos Toloi Jr. (Capital), Miguel 
Ângelo de Carvalho da Silva (Campinas),  Sebastião Tadeu de Vasconcelos (Franca), Teruo Massita (Capital), Thiago Martins (Araraquara). 

Suplentes: Ana Aparecida Silva (São José dos Campos), Diego Freitas Santos (Araçatuba), Carlos Doro Filho (Marília).

Em reunião ordinária realizada no dia 26 de agosto, na sede da 
Afresp, o presidente do Conselho Deliberativo da Associação, 
Paulo Henrique Cruz, após a execução do hino nacional, iniciou 
os trabalhos agradecendo a Roberto Kupski e Lirando Jacundá, 
respectivamente presidente e vice-presidente da Febrafite, e Ro-
drigo Keidel Spada, presidente da Afresp, pela participação no 
lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Fisco, no dia 23 
de agosto, em Brasília. “Foi a primeira vez que as três esferas de 
poder - municipal, estadual e federal, com mais de 200 deputados, 
conseguiram se unir desta forma. Não me lembro de ter visto isso 
antes. A Frente Parlamentar é importantíssima e já começa forte. 
Agradeço a todos que estiveram lá representando o nosso estado, 
em especial aos diretores e conselheiros”, disse o presidente do 
Conselho. A Afresp esteve presente com diversos representantes. 

Paulo Cruz lembrou ainda o momento delicado pelo qual passam 
os colegas do Espírito Santo. “Estamos vendo um ataque ao fisco 
capixaba. Na busca por salário, eles entregaram os cargos, e o go-
vernador do Estado, numa medida ditatorial, passou o Projeto de 
Lei na Assembleia, por 18 votos favoráveis e três contra, retirando 
a gestão da carreira, a exclusividade do provimento de cargos des-
tinados às carreiras típicas de Estado. Essa é uma situação que nos 
preocupa aqui em São Paulo”, ressaltou.   

Dezoito conselheiros titulares e três suplentes participaram da reunião 
do Conselho Deliberativo, que contou com a presença da Mesa Direto-
ra, composta pelo presidente Paulo Henrique Cruz, pelo vice-presiden-
te Luiz Carlos Benicio, 1º secretário Pedro de Oliveira Abrahão e pelo 
2º secretário Leandro Radusweski Quintal.

Na sequência, o presidente do Conselho Deliberativo convidou o 
presidente da Afresp, Rodrigo Keidel Spada, presente na reunião, 
para compor a mesa. 

Com a palavra, Rodrigo Spada também ressaltou a importância 
da Frente Parlamentar e lembrou que todas as bancadas já tra-
balham com Frente Parlamentar no Congresso e agora o Fisco 
também. “Mais de 240 deputados e senadores já assinaram de-
monstrando apoio. Além disso, tivemos mais de 40 deputados 
participando do evento, o que foi muito positivo. O lançamento 
da Frente teve uma grande visibilidade nas mídias, e isso mostra 
a força e união da nossa classe”, disse. Ele destacou também a 
participação do presidente do Conselho na reunião com a sena-
dora Ana Amélia, que está tentando uma aproximação política, 
importante para a categoria.

Spada também adiantou aos presentes que a próxima Assem-
bleia Geral da Febrafite, em virtude dos últimos acontecimentos, 
será realizada nos dias 15 e 16 de setembro no Espírito Santo. 
“O presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Cruz, estará lá co-
nosco”, ressaltou. 

Na sequência, o presidente da Afresp convidou os conselheiros para 
participarem do Encontro da Família Afresp, que acontece entre os dias 

7 e 9 de outubro, no Vale Suíço Resort, em Itapeva, Minas Gerais. “Será um 
fim de semana muito especial e uma grande oportunidade de interação”.

Por fim, o presidente da Afresp agradeceu a presença do diretor Jurídico 
da Associação, Nelson Trombini Junior, e a parceria do Conselho. “A Di-
retoria Executiva da Afresp está à disposição, sempre aberta ao diálogo. 
Paulo Cruz, agradeço a parceria, sua presença será fundamental na As-
sembleia da Febrafite”, enfatizou. 

O conselheiro Teruo Massita pediu a palavra: “A participação das três 
esferas dá uma força muito grande à Frente Parlamentar em Defesa do 
Fisco. É a primeira vez que isso acontece”. 

Na sequência, os conselheiros aprovaram a Ata da Reunião Extraordiná-
ria do dia 23 de julho, que recebeu quatro abstenções.

O segundo item a ser votado foi o Processo C.D. nº 15/2016 – Solicita-
ção de Reembolso da Despesa do Conselheiro de Taubaté. O reembolso 
da despesa foi aprovado por unanimidade, uma vez esclarecido o fato 
da nota fiscal apresentada ser referente a apenas uma diária. Em relação 
a este item, o conselheiro Thiago Martins sugeriu que seja enviado um 
comunicado por e-mail a todos os conselheiros com as orientações ne-
cessárias em relação às despesas para que situações semelhantes não 
aconteçam novamente.

Outro item a ser analisado foi o Processo C.D. nº 35/2015 – Recurso 
de Reembolso da Amafresp. Por maioria de votos, os conselheiros de-
cidiram pelo não reembolso. Houve duas abstenções.  O Processo C.D. 
nº42/2015 – Recurso de Reembolso da Amafresp também teve reem-
bolso negado por maioria de votos. Houve uma abstenção. 

Sobre os processos relativos à Amafresp, o conselheiro Luiz Carlos Toloi 
Junior sugeriu que sejam propostas, pela Comissão de Saúde do Conse-
lho Deliberativo, alterações no Regulamento da Amafresp. “Temos um 
panorama novo, é preciso rever o regulamento para evitar casos como 
os apresentados na reunião”, explicou. 

Aberto o espaço de fala para os demais assuntos classistas, o conselhei-
ro Luiz Carlos Benicio, do ABCD, ressaltou que a carreira necessita de 
uma reação urgente e mencionou a iniciativa dos colegas de Taubaté, 
que, conforme nota publicada no site da Afresp no dia 14 de abril de 
2016, adotaram o uso de terno e gravata durante o expediente. “Pro-
ponho o envio de uma moção elogiosa aos colegas de Taubaté”, disse. 
Por unanimidade, os presentes concordaram com o conselheiro Benicio, 
com a ressalva de que a menção deveria referir-se à vestimenta ou traje 
adequado ao trabalho. 

Paulo Cruz lembrou aos colegas que a próxima Reunião, em caráter Ex-
traordinário, acontece no dia 17 de setembro, sábado.  E o conselheiro 
Thiago Martins adiantou que a Comissão Fiscal está estudando a questão 
do Fundo de Apoio ao AFR, cuja resposta é aguardada ansiosamente pelos 
associados e que também já receberam, recentemente, as informações 
para providenciar o relatório de acompanhamento orçamentário do se-
gundo trimestre. Ambos os assuntos serão abordados na próxima reunião.   

*Para mais detalhes, converse com o Conselheiro da sua região ou por WhatsApp (11) 97694-1010 com o 
Presidente do Conselho Deliberativo, ou por e-mail: jeepbom@hotmail.com.


