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O Conselho Deliberativo da Afresp realizou no dia 12 de novembro, através de videoconferência, Reunião Extraordinária
que contou com 21 conselheiros titulares e 02 suplentes — todos com direito a voto, além associados que acompanharam
a reunião como ouvintes. Até a presente data, o C.D. realizou
doze reuniões em 2020, sendo dez de forma remota.

Diretor Financeiro, Luan Zacharias. O Presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Carlos Toloi Junior, assim como outros conselheiros, elogiaram a luta dos colegas do ABCD
em busca de melhorias e reforçaram que o assunto apreciado na reunião não era novo ou “eleitoreiro”, uma vez
que as tratativas foram iniciadas em 2019.

Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do C.D., Luiz
Carlos Toloi Junior, com apoio da Mesa Diretora, composta
pelo Vice-Presidente Miguel ngelo Carvalho da Silva, 1ª Secretária Márcia Maria Marchetti do Couto e o 2º Secretário
Pedro de Oliveira Abrahão.

Na mesma linha, o Presidente da Afresp, Rodrigo Spada, destacou que a obra é uma oportunidade não só de
um aumento do patrimônio mobiliário da entidade, mas
serve ao maior propósito de uma associação: conectar
seus pares.

A convite do Conselho Deliberativo, estiveram também presentes o Presidente da Afresp, Rodrigo Spada, o Diretor Financeiro e Administrativo da entidade, Luan Zacharias, e o
Diretor Regional do ABCD, Rivaldo Ribeiro de Jesus.

Finalizado o debate, a matéria foi encaminhada para votação e por maioria de votos (15 a favor, 04 contrários
e 03 abstenções) a destinação da verba para a obra da
Sede-Regional do ABCD foi aprovada.

A reunião teve duração de 4 (quatro) horas e tratou dos seguintes assuntos:

Processo C.D. n° 20/20 – Reforma do Auditório e
Refeitório da Afresp:
Dispôs sobre ofício encaminhado pela Diretoria Executiva que solicita autorização do C.D. para destinação de
R$ 330.000,00 (verbas constantes e já aprovadas) para
reforma estrutural do auditório localizado na Sede da
Afresp, em São Paulo.

Análise e votação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 29.10.2020:
Tratou da aprovação da ata da referida Reunião Extraordinária, que após discussão em plenário, foi encaminhada para
votação e aprovada por ampla maioria de votos.
Processo C.D. n° 19/20 – Reforma da Regional do
ABCD:
Refere-se à análise e deliberação sobre ofício encaminhado
pela Diretoria Executiva no dia 3 de novembro que solicita ao
C.D. autorização para remanejamento de R$ 1.400.000,00
(despesa não realizada em 2020 por conta da pandemia de
Covid-19) para atender projeto de reforma da Sede-Regional do ABCD.
Convidado pelo C.D., o Diretor Regional e representante
eleito dos associados do ABCD, Rivaldo Ribeiro de Jesus,
apresentou ao plenário o histórico completo da busca por
recursos para as melhorias de sua sede, iniciada em 2019, e
detalhou o projeto que será realizado pela R5 Engenharia e
que inclui reforma de 187,94m2, construção de 118,94 m2,
incluindo instalação de elevador e outros custos obrigatórios
por lei que atenderão os 270 associados da região. O custo
por metro quadrado da obra será de R$ 3.067,12.
Após, os Presidentes das Comissões Legislativa e Fiscal, Luciana Moscardi Grillo (Bauru) e Pedro Ventura Esteves (Sorocaba), respectivamente, apresentaram os pareceres técnicos
acerca da matéria, nos quais não foram apontados óbices
jurídicos ou fiscais para o direcionamento da verba solicitada
e que, segundo a Comissão Fiscal, a Diretoria Executiva demonstrou a origem dos recursos necessários para suportar a
obra e respondeu a todos os questionamentos encaminhados
pelas duas comissões técnicas do C.D.
Ao término da explanação, a matéria foi fruto de extenso
debate em plenário e dúvidas técnicas foram sanadas pelo

Assim como no assunto anterior, as Comissões Legislativa
e Fiscal, compostas pelos conselheiros Luciana Moscardi
Grillo, Hugo Brandão Uchôa, Marcelo Henrique Yasuda
Ketelhuth; e Pedro Ventura Esteves, Alexandre Lania Gonçalves e Gerson Alanis Lamera, respectivamente, apresentaram ao plenário os pareceres técnicos a respeito da matéria, os quais não apontaram impedimentos estatutários,
jurídicos ou financeiros para a destinação da verba e conseguinte realização da obra.
Após explanações, o tema foi encaminhado para debate
entre os conselheiros que mais uma vez puderam sanar
dúvidas com o Diretor Financeiro, Luan Zacharias, que
destacou que duas obras menores foram realizadas no
passado, mas que não resolveram os problemas de infiltração que acometeram a parte elétrica e estrutural do
auditório, que segundo ele encontra-se inoperante. Zacharias reforçou também que o contrato com a responsável pela obra, R5 Engenharia, assegura cinco anos de
garantia para a Afresp.
Após a discussão em plenário, a matéria foi colocada em
votação e por ampla maioria de votos, tendo apenas uma
abstenção, foi aprovada a destinação de verba para a
reforma do auditório da associação.
Demais assuntos relacionados à Classe:
Ao término do encontro, o Presidente do Conselho Deliberativo, Luiz Carlos Toloi Junior, voltou a enaltecer o trabalho das Comissões Fiscal e Legislativa, de todos os conselheiros, e também parabenizou os colegas do ABCD que
acompanharam a reunião como ouvintes pela conquista
de melhorias em prol da associação e, principalmente,
para os AFRs da regional. “A Afresp não é uma Diretoria
Executiva ou um Conselho Deliberativo. É toda a classe
dos Agentes Fiscais de Rendas de São Paulo, somos todos
nós”, afirmou.
Presidente da Afresp, Rodrigo Spada, também cumprimentou os conselheiros, enalteceu a conquista do ABCD e voltou a ressaltar o espírito associativo e classista da Diretoria
Executiva e do Conselho Deliberativo. “A Afresp é a família do AFRs e é hoje o melhor veículo para construirmos um
tecido social íntegro da categoria. Não há nada que tenha um retorno maior do que um investimento em um local
que nos conecta”, apontou.

Membros do Conselho Deliberativo presentes na videoconferência:
Mesa diretora: Presidente: Luiz Carlos Toloi Junior (Capital), Vice-Presidente: Miguel ngelo 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); Hélio Bandeira (Osasco); Hugo Brandão Uchôa (São José do Rio Preto); 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 (ABCD) e Victor Nuncio Aprile (Capital).
Regional não representada nesta reunião: Presidente Prudente, devidamente justificada.
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