Nº 57 – 1º de agosto/2020
Em 1º de agosto, o Conselho Deliberativo da Afresp realizou, através de
ferramenta de videoconferência, Reunião Ordinária na qual estiveram
presentes 23 conselheiros titulares e 01 suplente, além de 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 Luan Zacharias, diretor financeiro
da Afresp que representou a Diretoria Executiva.

Amafresp, no qual busca ressarcimento por gastos com procedimento cirúrgico realizado com médico particular. Após apresentação de todo histórico
do pedido, que anteriormente havia sido indeferido pela Diretoria Executiva,
e do parecer da Comissão Técnica de Saúde do Conselho Deliberativo, composta pelos Conselheiros Carlos Doro Filho (Presidente), Everaldo de Melo
Brandão e Paulo Henrique do Nascimento, o recurso foi encaminhado para
debate e votação em plenário, onde foi indeferido (negado) por unanimidade pelos conselheiros.
Processo C.D. n° 13/20 - Comissão Eleitoral - Eleições Virtuais da
Afresp 2020:
O Presidente da Comissão Eleitoral, o AFR Ivan Neto Moreno, encaminhou
e-mail ao Presidente do Conselho Deliberativo, solicitando homologação dos
conselheiros para realização das eleições da Afresp deste ano de forma
virtual.
A convite do Conselho Deliberativo, os membros da Comissão Eleitoral 2020
puderam apresentar alternativas e justificativas, além da viabilidade técnica
para realização da votação das Eleições 2020 da Afresp de forma virtual
por conta da pandemia de Covid-19.
Após explanação do Presidente da Comissão Eleitoral, houve também a
explicação do parecer da Comissão Legislativa do C.D., composta pelos
conselheiros Luciana Grillo (Presidente), Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth
e Hugo Brandão Uchoa, que dispõe sobre a falta de previsão estatutária
deste processo e seus possíveis impactos jurídicos.

A reunião teve duração de 3 horas e tratou sobre os seguintes assuntos:
Alteração de Titularidade do Conselheiro Representante da
DRT-14 – Osasco:
Tratou da oficialização da substituição de titularidade do conselheiro representante da DRT-14 (Osasco). Em virtude de transferência de delegacia do
então titular, AFR Guglelmo Foa, o AFR Hélio Bandeira teve sua posse como
novo conselheiro titular legitimada perante os membros do Conselho Deliberativo da Afresp.
Análise e votação das Atas da Reunião Extraordinária realizada em 24.06.2020 e Reunião Ordinária do dia 27.06.2020:
Foram analisadas e encaminhadas para votação em plenário as atas das
reuniões realizadas pelo C.D. nos dias 24 (Extraordinária) e 27 de julho
(Ordinária). Após deliberação, ambas as atas foram aprovadas por ampla
maioria de votos.
Processo C.D n° 12/20 – Recurso de Reembolso da Amafresp Processo Amafresp n° 1793964:
Refere-se ao recurso de reembolso apresentado por associada relativo à

Considerando a necessidade de assegurar a segurança jurídica para conferir legitimidade, direito universal ao sufrágio e garantia de personificação do
voto por parte dos associados, o Presidente do C.D., Luiz Carlos Toloi Junior,
utilizando prerrogativa regulamentar, retirou o assunto da pauta para encaminhamento do assunto ao escritório de advocacia contratado pela Afresp,
FA Consultores/Farag Advogados Associados.
Com isso, o assunto foi encaminhado para que a Diretoria Executiva solicite
ao referido escritório jurídico parecer técnico sobre o Estatuto Social e outras
questões para garantir a legitimidade e a segurança jurídica de uma possível
votação remota da entidade neste ano.
Demais assuntos:
Após o encerramento dos assuntos pautados, os conselheiros voltaram a apresentar suas impressões sobre as Eleições da Afresp para que o pleito eleitoral
seja realizado de forma democrática e legítima para todos os associados.
A conselheira Ana Paula Galletta Machado (Capital) levou ao conhecimento
de todos o andamento da PEC do Nome, proposta discutida por representantes da classe fiscal junto a deputados estaduais da Alesp que trata de unificação e equiparação da nomenclatura ‘Agentes Fiscais de Renda’, utilizada
apenas no estado de São Paulo, e que poderia causar algum prejuízo com
possíveis alterações causadas pela reforma tributária nacional.
Ao encerrar a reunião, o Presidente do C.D., Toloi Junior, reafirmou o compromisso democrático do órgão em garantir a legitimidade e o cumprimento do
Estatuto Social em todas as decisões em prol 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); Fernando Augusto Bellini (ABCD); Gerson Alanis Lamera (Piracicaba); Gilmar
Domingos Macarini (Presidente Prudente); Hélio Bandeira (Osasco); José Rubens da Silva (Santos); Luciana Moscardi Grillo (Bauru); Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth (Capital); Miguel Siqueira (Taubaté); Paulo Henrique do Nascimento (Araçatuba); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba); Sebastião
Tadeu Vasconcelos (Franca) e Valter Gama Caldini (Guarulhos). Suplente: Luís Augusto Sanches (Jundiaí).

