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Reunião Ordinária de 24 de março
A reunião aconteceu na sede da Afresp, estiveram presentes
22 Conselheiros titulares e dois suplentes. A Mesa Diretora
foi composta pelo presidente do Conselho, Luiz Carlos Toloi
Junior; o vice-presidente, Miguel Ângelo Carvalho da Silva,
a 1ª secretária, Marcia Maria Marchetti do Couto; e o 2º
secretário, Pedro de Oliveira Abrahão.
O presidente Toloi esclareceu aos presentes que, uma
vez que todo material a ser discutido em reunião tem sido
encaminhado previamente aos Conselheiros por e-mail, e
que este material será projetado em tela nas reuniões do
C.D., não será mais distribuída cópia em papel desse material
nas reuniões. Em virtude disso, deixamos de imprimir para a
reunião do dia 24 de março 696 folhas, o que resultou em
economia de recursos para a Afresp e uma contribuição para
a preservação do meio ambiente.
Em seguida, a ata da reunião de 24 de fevereiro foi aprovada
por unanimidade. O item seguinte da pauta foi o Regimento
Interno do C.D. O vice-presidente Miguel Ângelo apresentou
os principais itens do documento para conhecimento dos
Conselheiros, sendo que o assunto foi amplamente discutido.

O presidente Toloi falou da possibilidade de ocorrerem
reuniões extraordinárias do C.D., inclusive às sextas-feiras
Diretorias da Afresp, oferecendo maior conhecimento
da entidade e subsídios aos Conselheiros na tomada de
decisões. Essas primeiras reuniões seriam nos dias 4 e 5
de maio, e serão convidados os Diretores da Amafresp e do
InvestAfresp para apresentar suas áreas.
Dentre os assuntos relacionados à classe, o Conselheiro
no tocante à votação da PEC 5 e do PLC 25 na Assembleia
Legislativa. O assunto foi debatido pelos Conselheiros. Esse
momento contou também com a presença do presidente da
Diretoria Executiva, Rodrigo Spada, que falou da importância
da aprovação de ambos os projetos para a categoria.
O 1º tesoureiro e diretor Financeiro, Luan Zacharias Silva, a
presidente da Afresp, Rodrigo Spada, iniciaram a apresentação
despesas gerais, as inadimplências e os valores dos Fundos de

Com a discussão dos itens do Regimento Interno, o presidente
da Mesa Diretora ressaltou a importância de se formar um
grupo de estudo para elaborar uma proposta de revisão
do documento. Foram designados os Conselheiros Gilmar
Domingos Macarini, Luciana Grillo, Eduardo Gonçalves,
Márcia Maria Marchetti do Couto e Pedro Abrahão para formar
o grupo de estudo proposto, sendo nomeada para coordenar
o grupo Luciana Grillo.

onde se encontram aplicados e suas rentabilidades. Depois,
foram esclarecidas dúvidas dos Conselheiros pelo diretor
Luan e pelo presidente Rodrigo. A exposição foi muito

Na sequência, foi apresentado o acompanhamento
orçamentário do C.D. de janeiro a março de 2018.

Afresp no trimestre, foi dentro do orçado. O relatório foi
aprovado por unanimidade pelos membros do C.D.

Orçamentário do 4º trimestre de 2017 da Afresp pelo
presidente da Comissão Fiscal, Gerson Alanis Lamera. O
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