
M
kt

 &
 C

om
un

ic
aç

ão
 -

 2
01

3

BOLETIM DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo leva até os associados da Afresp os principais assuntos tratados nas 

reuniões realizadas nos dias 29 e 30 de Novembro próximos passados.

Ano 1 - Edição nº 5 - Dezembro de 2013

Veja quem esteve presente nas reuniões do Conselho Deliberativo
Mesa Diretora: Presidente: Luís Augusto Sanches (Jundiaí) [29 e 30] e  2º Secretário: Ruy Sarzedas Cunha [29 e 30]. Conselheiros Titulares: 
(ordem alfabética): Alexandre Lania Gonçalves (Araraquara) [29 e 30], Antenor Roberto Barbosa (Presidente Prudente) [29], Antonio Guerra 
(São José dos Campos) [29 e 30], Antonio Lourenço Colli (São José do Rio Preto) [29 e 30], Benedito Franco da Silveira Filho (Conselheiro 
nato) [29 e 30], Claiton Osnir do Amaral (Piracicaba) [29 e 30], Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto) [29 e 30], Eliana Ferreira de Oliveira 
(capital) [30],  Honorato Sanchez Duran (Capital) [29], João Álfaro Soto (Capital) [29 e 30], José Aparecido Rossato (Marília) [29 e 30], José 
Varkulja (Capital) [29 e 30], Lauro Kuester Marin (Capital) [29 e 30], Luiz Otávio de Andrade Corsetti (Sorocaba) [29 e 30], Miguel Angelo 
Carvalho da Silva (Campinas) [29 e 30], Miguel Siqueira (Taubaté) [29 e 30], Nilza Bardi Romano (Araçatuba) [29 e 30], Roberto Garcia [30], 
Timoteo Camargo (Bauru) [29 e 30].  Suplentes: Arthur Correia Peixoto (ABCD) [29 e 30], Wilson Cotrim (Osasco) [29 e 30].

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DE 29/11 (19H ÀS 23H)

● ATA 
Foi aprovada a ata da reunião do dia 05 de outubro 

de 2013 por unanimidade. Compareceram na reunião 
extraordinária do dia 29 de novembro 19 Conselheiros 
titulares e dois Suplentes. Na reunião ordinária com-
pareceram 20 Conselheiros e dois suplentes.
● MARKETING DIGITAL

 O presidente da Afresp, Teruo Massita, e  Wilson 
Alegretti, da empresa 4winners, estiveram na reunião 
do Conselho Deliberativo com informações  sobre a 
prestação de serviços de Consultoria e Assessoria em 
Marketing Digital que está sendo realizada na Afresp. 
Massita e Alegretti ressaltaram a importância do traba-
lho que está sendo desenvolvido, desde maio deste ano, 
e  explicaram  a implantação do Plano de Comunicação 
da Afresp e outras ações de Marketing Digital.
● VETO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

O Conselheiro Antenor Roberto Barbosa apresentou 
junto com a Comissão de Saúde, na reunião do dia 5 de 
outubro de 2013, um Parecer que definia o reembolso 
ao filiado Amafresp. O respectivo Parecer foi aprovado 
com 14 votos, naquela oportunidade. 

Porém, a Diretoria  Executiva enviou um ofício indi-
cando veto à decisão do Conselho.

O Diretor da Amafresp, Luiz Carlos Toloi Junior, 
e o Assessor Médico da Amafresp, Dr. Walter Lyrio 
do Valle, estavam presentes e explicaram as impli-
cações de reembolso.

O filiado que solicitava reembolso também parti-
cipou em momento oportuno da reunião, prestando 
informações importantes ao plenário. Após amplo 
debate, por maioria qualificada, e nos termos do 
artigo 45 Inciso XII do Estatuto Social, mantendo a 
decisão anterior, ou seja, o veto foi rejeitado.  

REUNIÃO ORDINÁRIA 
DE 30/11 (09H ÀS 15H30 MIN)

● PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2014
A Comissão Fiscal do C.D analisou a peça or-

çamentária 2014. O parecer favorável foi lido pelo 
presidente da Comissão Fiscal, Antônio Guerra. Na 
sequência foram feitos alguns questionamentos, mas 
o Diretor Financeiro da Afresp, Rodrigo Keidel Spada, 
e a gerente Financeira, Raquel Gonçalez, responderam 
e sanaram as dúvidas. A proposta orçamentária foi 
aprovada por maioria de votos. 
● PROCESSOS AMAFRESP

A presidente da Comissão da Saúde do C.D, Nil-
za Bardi Romano, apresentou um parecer referente 
ao processo 0541/13, no qual um filiado Amafresp 
solicitava devolução de 50% de taxa de inscrição 
paga. Como relatora, sua decisão e dos membros 
da Comissão de Saúde foi a de não acolhimento do 
pedido do interessado, por entender descumprida as 
exigências e condições estabelicidas pelo pleito. O 
parecer foi aprovado por maioria de votos. Já o Con-
selheiro Eduardo Gonçalves, que também é membro 
da Comissão de Saúde, apresentou o processo nº 
1310453, no qual um filiado solicitava um reembolso 
das despesas por um procedimento realizado. Eduardo 
fez uma análise criteriosa dos fatos e concluiu que não 
havia suporte legal para o atendimento do pedido do 
filiado e manifestou-se pelo indeferimento. Após am-
pla discussão dos membros do Conselho Deliberativo, 
o parecer foi aprovado com maioria de votos. 
● PLANO PLURIANUAL 

O Presidente da Comissão da Assessoria 
Administrativa e de Regionais, Antonio Lourenço 
Colli apresentou com detalhes  o Plano Plurianual 
Afresp. A proposta foi aprovada por unanimidade 
e será encaminhada a Diretoria Executiva. 

*Para mais detalhes converse 
com o Conselheiro da sua região ou no portal da Afresp (www.afresp.org.br) 

você pode falar com o Presidente do C.D.


