
Reunião Ordinária de 30 de junho

No dia 30 de junho, sábado, aconteceu a Reunião Ordinária 
do Conselho Deliberativo da Afresp, na sede da Associação, 
na capital. Ao todo, 23 conselheiros participaram, sendo 20 
titulares e 03 suplentes.

Novo conselheiro em São José do Rio Preto: Luiz Carlos Toloi 
Jr., presidente do C.D., deu posse ao AFR Hugo Brandão Uchoa 
para o cargo de Conselheiro Titular pela Regional de São José 
do Rio Preto, em virtude da renúncia de Antônio Lourenço Colli.

Atas de Reuniões Extraordinárias: referentes aos dias 4 e 5 de 
maio de 2018, após apresentação e discussão, foram aprovadas 
pela maioria dos votos.

Processo nº 06/2018: sobre o pedido de reembolso do 
associado por tratamento de dedo em gatilho, procedimento 
não previsto no rol de coberturas da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS). Após apresentação do parecer da 
Comissão de Saúde, o tema foi amplamente discutido, sendo 
indeferido o pedido do filiado pela maioria dos votos.

Processo nº 09/2018: o Balanço Anual da Afresp referente ao 
ano de 2017 foi encaminhado pela Diretoria Executiva, bem 
como o parecer da auditoria externa, sendo analisado pela 
Comissão Fiscal do Conselho, representada nesta reunião pelos 
AFRs Gerson Lamera (Piracicaba) e Alexandre Lania (Araraquara). 
Os membros da Comissão apresentaram demonstrativos 
financeiros da Afresp e Amafresp, emitindo parecer favorável à 
aprovação das contas relativas ao exercício de 2017. Estiveram 
presentes na reunião o diretor Financeiro, Luan Zacharias, e a 
gerente contábil, Raquel Gonçalez, esclarecendo as dúvidas 
dos Conselheiros. Após ampla discussão, o Balanço Anual da 
Afresp de 2017 foi aprovado por unanimidade dos votos.
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Demais Assuntos: 

Processo C.D. n° 12/2018: abertura de Crédito Adicional para 
implementação do Planejamento Estratégico Situacional (PES) 
na Afresp, elaborado pelo Instituto Carlos Matus para fazer 
frente aos desafios que os cenários futuros impõem à nossa 
Associação. A solicitação do crédito adicional no valor de R$ 
133.920,00, feita pela Diretoria Executiva, foi aprovada, após 
ampla discussão, pela maioria dos votos, sendo 21 votos 
favoráveis e 2 abstenções. 

O presidente da Afresp esteve presente para esclarecer o PES 
e sua implantação, e agradeceu a disposição do Conselho 
Deliberativo, em especial do presidente Toloi Jr., em deliberar 
e incluir esse assunto na pauta. “Este aditivo contribuirá para o 
direcionamento de todas as ações da Associação”, afirmou Spada.

Fundafresp: o presidente Toloi Jr. agradeceu o Coordenador 
do Fundafresp, o AFR José Rosa, por responder prontamente 
as informações solicitadas sobre a participação de entidades 
beneficentes no Edital n°001/2018 - Projetos de apoio a 
entidades de atendimento a crianças, adolescentes e idosos em 
situação de vulnerabilidade social. Rosa encaminhou relatório 
completo. Ao todo, 25 entidades beneficentes do estado de 
São Paulo serão favorecidas com o valor de até R$ 50 mil para 
execução de projetos voltados para realização de ampliação 
ou reforma, compra de móveis, equipamentos ou implantação 
de uma nova atividade, totalizando R$ 1.300.500,00. Além das 
instituições vencedoras, o Fundafresp vai doar R$ 6 mil para 52 
entidades que participaram do Edital, respeitando o interstício 
de dois anos.

Veja quem esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo: 
Mesa Diretora: presidente: Luiz Carlos Toloi Junior (Capital); vice-presidente: Miguel Angelo Carvalho da Silva (Campinas); 1ª Secretária: Márcia Maria 
Marchetti do Couto (Capital); 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); Hugo Brandão Uchoa (São José do Rio 
Preto); José Francisco de Almeida (Jundiaí); José Rubens da Silva (Santos); Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth (Capital); Miguel Siqueira (Taubaté); 
Paulo Henrique do Nascimento (Araçatuba); Sebastião Tadeu de Vasconcelos (Franca); Valter Gama Caldini (Guarulhos). Suplentes: Fábio Borges Marques 
(Sorocaba); Hélio Bandeira (Osasco) e James Grejo (Bauru).

Entre em contato com o Conselho Deliberativo da Afresp:  
conselhodeliberativo@afresp.org.br ou (11) 3886-8819
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