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Reunião Ordinária de 4 de agosto
A reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Afresp
aconteceu na sede da Associação, em São Paulo, no dia 4 de
agosto, às 9h. Compareceram 22 conselheiros, sendo 17 titulares
e 05 suplentes.
Homenagem a Roberto Garcia: o presidente do Conselho, Luiz
Carlos Toloi Jr, homenageou o Agente Fiscal de Rendas e exconselheiro Roberto Garcia, falecido recentemente. Garcia
iniciou sua atuação na Afresp como representante do Fundafresp
em Santos, na década de 90, e exerceu o cargo de conselheiro
pela Regional de Santos durante 14 anos.
“É importante ressaltar o trabalho exercido por cada um de nós.
Se nossa entidade está crescendo sempre, é porque colegas
participam ativamente do dia a dia da Associação e fazem suas
contribuições. Por isso, não poderíamos deixar de homenagear
o Roberto Garcia pelos trabalhos realizados em prol da classe,
principalmente neste Conselho Deliberativo”, afirmou Toloi.
Ata da Reunião Ordinária: após ser apresentada e discutida, a ata
da reunião ordinária de 30 de junho foi aprovada por maioria dos
votos, tendo cinco abstenções.
Acompanhamento Orçamentário do 1º trimestre de 2018:
a Comissão Fiscal do C.D, representada nesta reunião pelos
AFRs Alexandre Lania e Pedro Esteves, apresentou a análise do
acompanhamento orçamentário da Afresp referente aos meses
de janeiro a março deste ano.
A apresentação durou aproximadamente 40 minutos com
pontuações dos conselheiros. Em síntese, Lania afirmou que
receitas e despesas foram realizadas dentro da previsibilidade
e ressaltou que a análise completa do orçamento depende dos
relatórios futuros.
Além disso, o conselheiro enfatizou que pelo Estatuto Social
a diretoria Financeira tem 60 dias para encaminhar o relatório
trimestral ao Conselho, no entanto, devido aos avanços
tecnológicos, solicita que seja encaminhado o mais breve possível.
Os conselheiros Valter Caldini, Gilmar Macarini e Eduardo
Gonçalves questionaram os valores apresentados referentes às
receitas próprias das Sedes Regionais e Centros de Convivência.
Em seguida, o presidente do Conselho leu a conclusão do
relatório enviado pela Comissão Fiscal. O relatório da Comissão
Fiscal foi aprovado por unanimidade dos votos.

Diante dos questionamentos, o presidente Toloi Jr. sugeriu
a elaboração de ofício solicitando à diretoria Executiva o
detalhamento das receitas das Sedes Regionais e Centros
de Convivência. Foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade dos votos a elaboração do ofício.
Processo C.D. nº 14/2018 - Alteração do regulamento do
Fundafresp: a Diretoria Executiva propôs a revogação do
paragrafo 1° do artigo 11 do Regulamento do Fundafresp, para
melhor adequação à legislação atual. Lauro Kuester Marin,
membro da Comissão do Fundo de Assistência Social, esteve
presente representando o coordenador do Fundo, José Rosa. A
Comissão de Assessoria Legislativa do Conselho Deliberativo,
representada pela Luciana Grilo, apresentou seu parecer acerca da
revogação do parágrafo 1º referente ao artigo 11 do regulamento
do Fundafresp. Com a exclusão do dispositivo, o Fundo poderá
atender aos pedidos feitos por entidades assistenciais que
remunerem seus respectivos dirigentes e membros do conselho.
Após discussão, foi colocado em votação o parecer da Comissão
de Assessoria Legislativa e aprovado por unanimidade a alteração
no regulamento do Fundafresp. Lauro Marin afirmou que a
modificação no regulamento melhora a contribuição do Fundo à
causa social.
Processo C.D. nº 11/2018 - Recurso de Reembolso Amafresp:
a Comissão de Saúde do C.D. apresentou parecer indeferindo o
pedido de reembolso do associado por uso de médico particular.
Após análise e discussão, foi votado o parecer da Comissão de
Saúde e aprovado por maioria de votos o indeferimento do
pedido do associado, tendo quatro abstenções.
Assuntos de interesse da classe: ao final da reunião, o presidente
Rodrigo Spada foi convidado pelo presidente do Conselho
para integrar a mesa. Spada solicitou apoio e participação dos
conselheiros na festa dos 30 anos do Sindicato dos Agentes
Fiscais de Rendas do Estado de São Paulo (Sinafresp), a ser
realizada um dia após a próxima Assembleia Geral Ordinária
(AGO) da Afresp, em 31 de agosto. Também afirmou que,
nos próximos meses, cerca de R$ 1,4 milhão de recursos do
Fundafresp será distribuído pelos próprios diretores regionais
a entidades assistenciais espalhadas pelo estado. O presidente
Toloi ainda concedeu a palavra ao conselheiro Pedro Esteves para
que divulgasse o evento “Feijoada Solidária”, a ser realizado no
dia 29 de setembro, em Sorocaba.
Foi informado pelo presidente do Conselho que a próxima
reunião extraordinária do C.D. será em 1º de setembro. Após mais
de 4 horas, a reunião foi encerrada.
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