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O Conselho Deliberativo da Afresp realizou, no dia 7 de dezembro, por meio de plataforma de videoconferência, Reunião Extraordinária que contou com 19 conselheiros titulares
e 02 suplentes — todos com direito a voto, além de três associados que acompanharam a reunião como ouvintes. Essa foi
a última reunião do triênio iniciado em 2018 e a 12ª reunião
virtual realizada em 2020 por conta da pandemia do novo
coronavírus.

palavra para a Relatora, e Presidente da Comissão Legislativa do C.D., Luciana Moscardi Grillo, que expôs, por cerca
de uma hora e meia, relatório detalhado sobre a matéria, no
qual sugeriu: “que a denúncia seja arquivada, indeferindo
a instauração de processo administrativo para apuração de
responsabilidade”.
Finalizada a explanação, o assunto foi colocado em discussão e, posteriormente, à votação nominal, conforme determina o parágrafo 5º do artigo 58 do Regimento Interno do
Conselho Deliberativo da Afresp, a qual, por unanimidade,
definiu a aprovação do parecer da Relatora e consequentemente o arquivamento do processo denúncia.

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 e pela
1ª Secretária Márcia Maria Marchetti do Couto. O 2º Secretário, Pedro de Oliveira Abrahão esteve ausente na reunião
por motivo de férias regulamentares.
Demais assuntos relacionados à Classe:
Ao término da última reunião como Presidente do C.D.,
A convite do Conselho Deliberativo, estiveram também pre- Luiz Carlos Toloi Junior, elogiou a dedicação de todos os
sentes o Diretor Financeiro e Administrativo da entidade, Luan conselheiros, enalteceu mais uma atuação técnica e profisZacharias, e, ao término do encontro, o Presidente da Afresp, sional da Conselheira Luciana Moscardi Grillo e dos memRodrigo Keidel Spada.
bros das Comissões Técnicas do Conselho Deliberativo.
Agradeceu à colaboradora Aline Inson pelo apoio técnico
A reunião teve duração de 3 (três) horas e tratou dos seguin- durante todo o triênio e em especial a Mesa Diretora do
tes assuntos:
C.D., os amigos Miguel Ângelo, Márcia e Pedro Abrahão,
pela dedicação, companheirismo e espírito associativo em
defesa dos interesses dos associados. Emocionado, despediu-se dos colegas, agradecendo pela atuação dos últimos
três anos, pautada pela assertividade, qualidade técnica e
espírito associativo.
“Eu queria agradecer a cada um de vocês, aprendi muito
com todos. Meu eterno agradecimento e muito obrigado”,
agradeceu Toloi.
Análise e votação da Ata da Reunião Ordinária do
dia 28.11.2020:
Refere-se à apreciação da ata da Reunião Ordinária realizada em 28 de novembro, que após discussão em plenário, foi
encaminhada para votação e aprovada por maioria de votos.
Processo C.D. n° 04/20 – Petição/Denúncia –
Taubaté:
Tratou da deliberação acerca do Processo C.D. n° 04/20
– Petição/Denúncia Taubaté. Iniciado em 2015, o caso foi
readmitido pelo Conselho Deliberativo da Afresp, em Reunião Ordinária de 06 de junho de 2020, após decisão da
Justiça comum e apresentação de Recurso e Ratificação por
parte do associado denunciante ao órgão colegiado da
associação. Na mesma data, e seguindo determinação do
Regimento Interno do Conselho Deliberativo, o Presidente
do C.D., Luiz Carlos Toloi Junior, designou a conselheira Luciana Moscardi Grillo (Bauru) como Relatora do processo.

Os conselheiros Miguel Ângelo Carvalho da Silva
(Campinas), Márcia Maria Marchetti do Couto (Capital), Alexandre Lania Gonçalves (Araraquara), Luciana Moscardi Grillo (Bauru); Miguel Siqueira (Taubaté);
Paulo Henrique do Nascimento (Araçatuba); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba); Sebastião Tadeu Vasconcelos
(Franca), Eliana Maria Pessoa Ferreira de Oliveira (suplente de Toloi Junior pela Capital), e Gilmar Domingos
Macarini (Presidente Prudente) foram alguns a pedirem
a palavra para enaltecer a liderança e atuação de Toloi
Junior ao longo de sua jornada como Diretor Regional
de Ribeirão Preto, Presidente da Afresp por duas oportunidades, Diretor da Amafresp e como Presidente do
Conselho Deliberativo da associação.
Além deles, o atual Presidente da Afresp, Rodrigo Spada,
também destacou a experiência, o lastro e os princípios que
nortearam a atuação associativa de Toloi Junior. “Obrigado
pela sua atuação, Toloi. Sem dúvidas, um grande nome da
história da Afresp”, ressaltou Spada.

Ao início da apreciação do tema, Toloi Junior apresentou resumo do assunto a todos os conselheiros e esclareceu que Os conselheiros também reforçaram a importância da ida às
todos os documentos foram encaminhados a todos Conse- urnas de todos associados no próximo dia 10 de dezembro,
lheiros e Suplentes com antecedência. Em seguida, passou a das 9h às 17h.
Membros do Conselho Deliberativo presentes na Videoconferência:
Mesa Diretora: Presidente: Luiz Carlos Toloi Junior (Capital); Vice-Presidente: Miguel Ângelo Carvalho da Silva (Campinas) e 1ª Secretária: Márcia Maria Marchetti do Couto (Capital). Conselheiros Titulares: Alexandre Lania Gonçalves (Araraquara); Ana Paula Galletta Machado (Capital); Carlos Augusto Gomes
Netto (Capital); Carlos Doro Filho (Marília); Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto); Everaldo de Melo Brandão (São José dos Campos); Gilmar Domingos Macarini
(Presidente Prudente); José Francisco de Almeida (Jundiaí); 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: Tiago Gabriel de Oliveira (ABCD) e Claiton Osnir do Amaral (Piracicaba).
Regionais não representadas nesta reunião: Osasco, São José do Rio Preto e Capital, devidamente justificadas.
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