
CONSE LHO  DE L I B ERAT IVO

Na primeira Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Afresp de 
2019, em 2 de fevereiro, estiveram presentes 18 conselheiros titulares e 05 
suplentes, sendo três destes com direito a voto. Os trabalhos foram conduzidos 
pela Mesa Diretora, composta pelo presidente do C.D., Luiz Carlos Toloi Ju-
nior; o vice-presidente, Miguel Angelo Carvalho da Silva; a 1º secretária, Már-
cia Maria Marchetti do Couto; e o 2º secretário, Pedro de Oliveira Abrahão. 
A reunião teve duração de mais de quatro horas e meia, na qual foram discu-
tidos os seguintes temas: perspectiva de expansão da Amafresp e Tramitação 
da ADPF - Emenda Constitucional 46/18 (Teto Salarial) no STF. 

Análise e votação da Ata da Reunião Ordinária: A reunião iniciou com 
a apresentação e discussão da ata da Reunião Ordinária de 24 de novembro 
de 2018, sendo aprovada por maioria de votos, tendo três abstenções.  

Perspectiva de Expansão do Número de Vidas da Amafresp: O 
Presidente da Afresp e o Diretor da Amafresp encaminharam ao Conselho De-
liberativo, em 21 de janeiro de 2019, Ofício AFRESP-P nº 005/19, solicitando 
espaço na reunião do C.D. para apresentação aos Conselheiros dos últimos 
estudos acerca da possibilidade de expansão do número de vidas do plano 
de autogestão. A apresentação foi realizada pelo diretor da Amafresp, Rena-
to Pei An Chan, acompanhado pela consultoria jurídica Toro & Advogados. 
Durante sua explanação, Renato Chan, evidenciou os números que compro-
vam a sustentabilidade da Amafresp e demonstrou alternativas de expansão 
do plano levando em consideração o cenário atual por que passa a classe, 
adequando essa nova realidade a possibilidade de formatação de um novo 
produto extensível a outras carreiras públicas. 

Ao final da apresentação, Renato Chan propôs criar uma comissão com mem-
bros da Diretoria Executiva, do Conselho e Consultoria Jurídica. A comissão 
seria direcionada à criação de modelo de governança específico e seria res-
ponsável pelas alterações no Regulamento da Amafresp - requisito fundamen-
tal para consolidação das possíveis mudanças.  O Conselheiro Luis Augusto 
Sanches sugeriu que a comissão contasse com a participação do Presidente 
Luiz Carlos Toloi Junior pelo conhecimento extenso que possui sobre a matéria 
e pelo ex-diretor da Amafresp, Alexandre Lania Gonçalves. O assunto foi de-
batido pelos conselheiros por mais de duas horas. Na sequência, o presidente 
Toloi Junior agradeceu a iniciativa do diretor da Amafresp, Renato Chan, de 
apresentar o estudo com alternativas ao modelo atual. 

Assuntos relacionados à classe: para esclarecer o posicionamento das 
entidades de classe em relação ao momento delicado no qual vive a catego-
ria, o presidente do Conselho Deliberativo Toloi Jr convidou o presidente do 
Sinafresp, Alfredo Maranca, o presidente da Afresp, Rodrigo Spada, que es-
tiveram acompanhados do presidente do Sindaf, Helio Freire e do advogado 
Claudio Farág, do escritório de advocacia FA Consultoria & Gestão de Direi-
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tos, que ingressou com a ADPF no STF, que falou na condição de representante 
jurídico das entidades de classe, contratado para fornecer o devido apoio 
judicial na tramitação de processos contra o veto do TJ-SP sobre a Emenda 
Constitucional nº 46/2018 (teto salarial). 

Durante duas horas e meia os representantes das entidades fizeram suas consi-
derações.  Claudio Farág (Advogado) esclareceu as dúvidas dos conselheiros 
e afirmou que será reforçado o pedido de liminar suscitado na Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), que ainda está em processo 
de tramitação no Supremo Tribunal Federal (STF). A previsão de julgamento do 
mérito da ADPF, segundo Farág, é de que seja até o mês de agosto de 2019. 
A ADPF foi proposta em nome da Confederação Nacional das Carreiras Típi-
cas de Estado (Conacate), órgão sindical representante das três entidades de 
classe, para restabelecer os efeitos da Emenda Constitucional nº 46/2018. 
A liminar ao nosso favor poderá ser concedida antes mesmo do julgamen-
to do mérito da ADPF, antecipando os efeitos da Emenda Constitucional nº 
46/2018.

Ao final, o presidente do Conselho afirmou que a união conquistada pela 
categoria ao longo do processo de tramitação da PEC nº 5 deve ser mantida. 

Datas das Reuniões do C.D. para 2019: De comum acordo, foram defi-
nidas as datas das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Delibe-
rativo para o exercício de 2019, podendo ocorrer alterações.

Reuniões Ordinárias

Reuniões Extraordinárias

Devido à extensão e a complexidade dos temas tratados, o presidente do C.D. 
retirou os demais itens de pauta, que serão retomados na próxima reunião do 
Conselho Deliberativo. Após foi finalizada a reunião.

Veja quem esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo: 

Mesa Diretora: presidente: Luiz Carlos Toloi Junior (Capital); vice-presidente: Miguel Angelo Carvalho da Silva (Campinas); 1ª secretária: Már-
cia Maria Marchetti do Couto (Capital); 2º secretário: Pedro de Oliveira Abrahão (Capital). Conselheiros Titulares: Alexandre Lania Gonçalves 
(Araraquara); Ana Paula Galletta Machado (Capital); Carlos Augusto Gomes Neto (Capital); Carlos Doro Filho (Marília); Everaldo de Melo Bran-
dão (São José dos Campos); Gerson Alanis Lamera (Piracicaba); Gilmar Domingos Macarini (Presidente Prudente); Hugo Brandão Uchoa (São 
José do Rio Preto); José Rubens da Silva (Santos); Miguel Siqueira (Taubaté); Paulo Henrique do Nascimento (Araçatuba); Pedro Ventura Esteves 
(Sorocaba); Sebastião Tadeu Vasconcelos (Franca) e Valter Gama Caldini (Guarulhos). Suplentes: James Grejo (Bauru); Victor Nuncio Aprile (Ca-
pital), Luís Augusto Sanches (Jundiaí); Renata Pereira Paludetto Loreno de Souza (Capital); Cesar Akio Itokawa (Capital).
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Mês Dia Semana

Março 23 Sábado

Junho. 29 Sábado

Agosto 30 Sexta-feira

Novembro 30 Sábado

Mês Dia Semana

Abril 27 Sábado

Maio 25 Sábado

Setembro 28 Sábado

Outubro 26 Sábado

Primeira Reunião Extraordinária do ano reuniu 18 conselheiros titulares e 5 suplentes.

Diretor da Amafresp, Renato Chan, durante sua apresentação. 

2º secretário da Mesa Diretora: Pedro de Oliveira Abrahão


