Nº 58 – 12 de agosto/2020
Através de ferramenta de videoconferência, o Conselho Deliberativo da
Afresp realizou, em 12 de agosto, Reunião Extraordinária na qual estiveram
presentes 21 conselheiros titulares e 03 suplentes, totalizando 24 conselheiros, sendo apenas 23 conselheiros com direito de voto, além de 07 associados que acompanharam a reunião como ouvintes.
Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do C.D., Luiz Carlos Toloi
Junior, com apoio da Mesa Diretora, composta pelo Vice-Presidente Miguel
Ângelo Carvalho da Silva, 1ª Secretária Márcia Maria Marchetti do Couto e
o 2º Secretário Pedro de Oliveira Abrahão.
A convite do C.D., também participaram do encontro os membros da Comissão Eleitoral 2020, composta por Ivan Neto Moreno (Presidente), Flávia Simonsen e Antônio Carlos Fernandes; e o Diretor Luan Zacharias (Financeiro)
representando a Diretoria Executiva.

de realizar eleições virtuais nas Eleições da Afresp 2020, tendo em vista a
necessidade de assegurar a segurança jurídica e conferir legitimidade ao
pleito, bem como garantir o direito universal ao sufrágio e a personalização
do voto por parte dos associados.
Com isso, o Conselho Deliberativo encaminhou ofício no dia 3 de agosto à
Diretoria Executiva a fim de solicitar parecer técnico junto ao escritório de advocacia FA Consultores/Farag Advogados Associados sobre a possibilidade
de realização de votação remota (eleição virtual) neste ano à luz do Estatuto
Social da Afresp e demais diplomas legais vigentes.
Iniciando a Reunião Extraordinária de 12 de agosto e após apresentação de
histórico completo de pedido de homologação encaminhado pelo Presidente
da Comissão Eleitoral, o AFR Ivan Neto Moreno, o Presidente Toloi Junior
expôs ao plenário o parecer técnico encaminhado pelo escritório de Advocacia contratado da Afresp, o qual concluiu: “Não há subsídio legal ou estatutário que permita, neste momento, que seja realizada qualquer alteração
no processo eleitoral determinado pelo Estatuto da Afresp (análise realizada
sobre os artigos 77, 80, 83, 87, 88, 91, 94, 95 e 101)”
Foi apresentado também o parecer técnico realizado pela Comissão Legislativa do C.D., composta pelos conselheiros Luciana Moscardi Grillo (Presidente),
Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth e Hugo Brandão Uchoa, que, em concordância com o escritório, apontou impossibilidade estatutária deste processo,
além de incertezas legais em casos de realização de votação virtual.
Depois das considerações do Presidente da Comissão Eleitoral, Ivan Moreno, contrário aos pareceres, houve amplo debate por parte dos membros
do C.D., o assunto foi encaminhado para votação pela Mesa Diretora, e,
por ampla maioria de votos, com apenas um voto contrário, os membros do
Conselho Deliberativo decidiram pela não homologação da posição da
Comissão Eleitoral sobre a possibilidade de realização de votação virtual
das Eleições 2020.

A reunião teve duração de 2 horas e tratou do seguinte assunto:
Processo C.D. n° 13/20 - Comissão Eleitoral - Eleições Virtuais da
Afresp 2020:
Foi dada continuidade à discussão iniciada na Reunião Ordinária realizada em 1º de agosto, na qual o Presidente do C.D., Luiz Carlos Toloi Junior,
utilizando-se de prerrogativa regulamentar, retirou o pedido encaminhado
pela Comissão Eleitoral para homologação do C.D., acerca da possibilidade

Dessa forma, as Eleições 2020 serão realizadas de forma presencial, conforme previsto no Estatuto da Afresp.
Ao término do encontro, Toloi Junior voltou a elogiar o trabalho realizado
pela Comissão Legislativa, em especial da conselheira Luciana Moscardi
Grillo, e também dos demais membros do órgão. Toloi ressaltou o papel
fundamental do C.D. para proteção do Estatuto e de garantias de direitos da
Afresp e de seus associados.

Membros do Conselho Deliberativo presentes na Videoconferência:
Mesa diretora: Presidente: Luiz Carlos Toloi Junior (Capital), Vice-Presidente: Miguel Ângelo Carvalho da Silva (Campinas), 1ª Secretária: Márcia
Maria Marchetti do Couto (Capital) e 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); Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto); Everaldo de Melo Brandão (São José dos Campos); Gerson Alanis Lamera (Piracicaba); Gilmar Domingos Macarini (Presidente Prudente); Hélio Bandeira (Osasco); José Francisco de Almeida (Jundiaí); José Rubens da Silva (Santos); Luciana Moscardi Grillo (Bauru); Miguel Siqueira
(Taubaté); Paulo Henrique do Nascimento (Araçatuba); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba); Sebastião Tadeu Vasconcelos (Franca) e Valter Gama
Caldini (Guarulhos). Suplentes: Tiago Gabriel de Oliveira (ABC); Victor Nuncio Aprile (Capital) e Márcio Fernandes Lima (Marília).
Regional não representada nesta reunião: São José do Rio Preto, devidamente justificada.

