BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO DELIBERATIVO
Nº 59 – 24 de setembro/2020
O Conselho Deliberativo da Afresp realizou no dia 24 de setembro, por meio de ferramenta de videoconferência, Reunião
Extraordinária, na qual estiveram presentes 21 conselheiros
titulares e 02 suplentes, todos com direito a voto, além de 07
associados que acompanharam a reunião como ouvintes.

ciamento de campanha de todas as chapas candidatas à Diretoria Executiva participantes das Eleições 2020 da Afresp.
Encaminhado pela atual Diretoria Executiva da entidade, o
regulamento, que busca maior democratização e igualdade
econômica entre chapas que disputarão o pleito, foi analisaOs trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do C.D. em exer- do pelas Comissões Técnicas Fiscal, formada pelos Consecício, Miguel Ângelo Carvalho da Silva, com apoio da Mesa lheiros Pedro Ventura Esteves (Presidente), Alexandre Lania
Diretora, composta pela 1ª Secretária Márcia Maria Marchetti Gonçalves e Gerson Alanis Lamera; e Assessoria Legislativa
do C.D., composta por Luciana Moscardi Grillo (Presidente),
do Couto e pelo 2º Secretário Pedro de Oliveira Abrahão.
Hugo Brandão Uchôa e Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth.
A convite do C.D., participaram do encontro os novos membros
da Comissão Eleitoral 2020, composta por Ivan Aurélio Ferrari Convidados a apresentar seus pareceres pela Mesa Diretora,
de Senço (Presidente), Mauricio Barutti de Oliveira (Secretário) ambos os presidentes das respectivas Comissões Técnicas não
e Narciso Magalhães Junior (Secretário). Luan Zacharias, Dire- apresentaram objeções estatutárias ou fiscais em relação à
tor Financeiro da associação, representou a Diretoria Executiva. matéria, que prevê:
• Destinação e distribuição equânime de verba exclusiva no
A reunião teve duração de 1(uma) hora e meia e tratou do setotal de R$ 150 mil reais para custeio de despesas de campaguinte assunto:
nha, como transporte, alimentação, hospedagem, comunicação, impressos, entre outras, de TODAS as chapas concorrentes ao pleito, não estando previstos no regulamento quaisquer
apoios para candidatos ao Conselho Deliberativo.

Apresentação da nova Comissão Eleitoral da Afresp:
Foram apresentados ao plenário do Conselho Deliberativo os
Agentes Fiscais de Rendas nomeados pelo Presidente em exercício do C.D., Miguel Ângelo Carvalho da Silva, conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 86 do Estatuto Social da
entidade, para comporem a Comissão Eleitoral após recebimento de pedido de renúncia encaminhado pela anterior no
dia 16 de setembro. Os AFRs Ivan Aurélio Ferrari de Senço
(Presidente), Mauricio Barutti de Oliveira (Secretário) e Narciso Magalhães Junior (Secretário) assumem as atribuições a fim
de prosseguir com as providências necessárias estabelecidas
no artigo 87 do estatuto para a realização do pleito eleitoral
da associação, marcado para o dia 10 de dezembro. A Mesa
Diretora e todos os Conselheiros enalteceram a prontidão e a
disposição dos colegas para atuarem em prol da classe e de
uma eleição segura, democrática e justa.

• O repasse da verba será realizado apenas após a homologação da chapa por parte da Comissão Eleitoral, formada
pelos AFRs Ivan Aurélio Ferrari de Senço (Presidente), Mauricio Barutti de Oliveira (Secretário) e Narciso Magalhães Junior
(Secretário), e as devidas contrapartidas contábeis, tais como
comprovação de gastos e devolução de recursos monetários
não empenhados, serão obrigatórias ao fim do pleito e passarão por análise técnica das Comissões Fiscal e Eleitoral. Todos
os comprovantes deverão ser encaminhados em um prazo de
até três dias após o término do certame.
Finalizadas as explanações das comissões, assim como esclarecimentos de dúvidas sobre o tema com o Diretor Financeiro
da Afresp, Luan Zacharias, e discussão em plenário, a matéria
foi encaminhada para votação e, por unanimidade, o financiamento de campanha para o pleito eleitoral de 2020 da
associação foi aprovado.
Demais assuntos relacionados à Classe:
Ao término da reunião, a Conselheira Suplente Eliana Maria Pessoa
Ferreira de Oliveira (Capital), solicitou aos novos membros da Comissão Eleitoral para que fossem estudadas maneiras mais seguras
para a realização da votação para as Eleições 2020 da Afresp.

Já o Presidente do C.D. em exercício, Miguel Ângelo Carvalho
da Silva, assim como os demais componentes da Mesa Diretora, Márcia Maria Marchetti do Couto e Pedro de Oliveira
Processo C.D. n° 15/20 - Regulamento Afresp n° Abrahão, voltaram a enaltecer a nova Comissão Eleitoral pelo
01/20 - Financiamento de Campanha das Chapas aceite do convite em prol do bem maior da classe, e reafirmaCandidatas à Diretoria Executiva da Afresp:
ram a aprovação do financiamento de campanha como um
Trata-se da deliberação acerca do Regulamento para finan- passo rumo a uma Afresp mais democrática e moderna.
Membros do Conselho Deliberativo presentes na Videoconferência:
Mesa Diretora: Presidente em exercício: 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); Carlos Augusto Gomes Neto
(Capital); Carlos Doro Filho (Marília); Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto); Everaldo de Melo Brandão (São José dos Campos); Fernando Augusto Bellini
(ABC); Gerson Alanis Lamera (Piracicaba); Gilmar Domingos Macarini (Presidente Prudente); Hélio Bandeira (Osasco); Hugo Brandão Uchôa (São José
do Rio Preto); 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).
Suplentes: Eliana Maria Pessoa Ferreira de Oliveira (Capital) e Renata Pereira Paludetto Lorena de Souza (Capital).
Regional não representada nesta reunião: Jundiaí, devidamente justificada.

