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Presidente do C.D., Toloi Junior, e ex-presidentes homenageados, Luis Augusto Sanches e Paulo Henrique Cruz.
Na Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Afresp, em 27 de
abril de 2019, estiveram presentes 14 conselheiros titulares e 7 suplentes.
Os trabalhos foram conduzidos pela Mesa Diretora, composta pelo presidente do C.D., Luiz Carlos Toloi Junior; a 1ª secretária, Márcia Maria Marchetti
do Couto; e o 2º secretário, Pedro de Oliveira Abrahão.
Antes de iniciar os assuntos da pauta, o presidente do Conselho Deliberativo,
Toloi Junior, informou que, conforme aprovado em plenário na reunião anterior,
foi encaminhado à Diretoria Executiva da Afresp ofício a respeito das publicações dos salários dos Agentes Fiscais de Rendas no Portal da Transparência, as
quais não refletem a realidade e estão sendo utilizadas inadequadamente por
outros sites. O requerimento foi acatado pela Diretoria Executiva e encaminhado
à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para conhecimento e análise.
Outro apontamento feito pelo presidente do C.D. foi em relação à coincidência
de datas entre os eventos da Afresp e do Conselho, uma vez que, além da
reunião extraordinária do C.D., estava acontecendo a Campanha Saúde e o
Campeonato Estadual de Futebol. O presidente Toloi Junior reforçou que o calendário de reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Deliberativo para
o ano de 2019 foi decidido na reunião do dia 02 de fevereiro, e no dia 08 do
mesmo mês foi enviado um ofício à Diretoria Executiva, com cópia para todas
as diretorias designadas, informando sobre essas datas.
Em seguida, o presidente Toloi comunicou aos conselheiros que, em 27 de
março, foi eleito presidente da Região Sudeste pela Pública – Central do Servidor, instituição que representa os servidores públicos. Na sequência, o presidente do C.D. comentou sobre a reforma da Previdência, que atinge a todos
os trabalhadores, inclusive os aposentados, além de afetar negativamente aos
AFRs, com aumento da alíquota de contribuição da classe para até 22%.
A reunião teve duração de quatro horas e meia, na qual foram discutidos os
seguintes temas:
Análise e votação da Ata da Reunião Ordinária: a reunião foi iniciada com a apresentação e discussão da ata da Reunião Ordinária de 23 de
março de 2019, sendo aprovada por maioria de votos, tendo 6 abstenções.
Homenagem aos Ex-Presidentes do Conselho Deliberativo Luis Augusto Sanches e Paulo Henrique Cruz: o presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Carlos Toloi Junior, mencionou que a Mesa Diretora encaminhou
ofício aos colegas Luis Augusto Sanches e Paulo Henrique Cruz, convidando-os
a participarem da reunião e realizarem os descerramentos dos quadros como
ex-presidentes do C.D. Destacou ainda a importância de manter a história e as
memórias da entidade sempre vivas e que, se hoje é possível avançar com as
questões salariais e sindicais dentro da classe, isso se deve às grandes pessoas
que lutaram e deixaram suas contribuições, como os colegas homenageados
nesta reunião. Ressaltou que esta homenagem foi uma forma singela de agradecer por toda dedicação e empenho que os ex-presidentes homenageados
tiveram em prol da classe dos AFRs. Após, realizou um breve relato da trajetória
do Luis Augusto Sanches, tanto na Sefaz, como na Afresp. Na sequência, foi a
vez do Paulo Henrique Cruz receber as homenagens. Quem discursou sobre sua
trajetória foi o 2º secretário Pedro Abrahão. Dando continuidade ao ato solene,
os dois ex-presidentes foram convidados a realizarem os descerramentos dos
seus quadros, que agora fazem parte do mural dos presidentes do Conselho
Deliberativo, na sala de reuniões AFR Benedito Franco da Silveira Filho. Após
os descerramentos, os ex-presidentes discursaram e agradeceram pela homenagem. Ao final, alguns conselheiros fizeram breves saudações a eles.

Relatório de Acompanhamento Orçamentário 4º trimestre de
2018: a 2ª secretária da Mesa Diretora do C.D., Márcia Maria Marchetti do Couto, assumiu a reunião em função da saída do presidente e
concedeu a palavra à Comissão Fiscal do C.D., representada por Alexandre Lania Gonçalves e Gerson Alanis Lamera. O presidente da Comissão Fiscal Alexandre Lania apresentou ao plenário o acompanhamento
orçamentário correspondente ao quarto trimestre de 2018. Durante sua
explanação, Lania disse que é compreensível que o cotidiano das diretorias requeira certos ajustes e que realmente o orçamento é uma peça que
traz certa incerteza, mas que não pode ser uma obra de ficção. Por este
motivo, entraram nesta análise apenas as contas que ficaram 20% acima
ou abaixo do orçado.
Durante a apresentação, a conselheira Ana Paula Galletta Machado
questionou o fato de os gastos com a conservação de imóveis serem inferiores ao esperado, pois, segundo a conselheira, em longo prazo isso
poderia trazer um desgaste excessivo aos imóveis da Afresp.
Outro questionamento apresentado foi o fato de algumas regionais exibirem uma porcentagem acima de 100% da utilização do orçamento,
enquanto outras possuem números abaixo disso.
Após as indagações, os conselheiros sugeriram que fossem convidados a
participar da reunião do C.D. a Diretora de Comunicação, Vanessa Murayama, e o Diretor de Regionais, Denis Mângia, para que apresentem os
planos de ação e utilização de verbas dessas diretorias.
Antes de encerrar o assunto, alguns conselheiros solicitaram que fosse encaminhada por e-mail a apresentação do relatório, devido à didaticidade
do material. O 2º secretário, Pedro Abrahão, ainda solicitou que os conselheiros enviassem à Mesa Diretora as dúvidas referentes ao relatório,
para serem compiladas e questionadas junto à Diretoria Executiva.

Representantes da Comissão Fiscal do C.D., Alexandre Lania e
Gerson Lamera, apresentando acompanhamento orçamentário
Devido ao adiantado da hora, os conselheiros consentiram em encerrar a
reunião sem que todos os assuntos previstos em pauta fossem discutidos,
retornando com os mesmos na próxima reunião do C.D. A 1ª secretária
Márcia Maria Marchetti do Couto agradeceu a presença e participação
de todos, após encerrou a reunião.
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