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BOLETIM DO CONSELHO DELIBERATIVO
Veja os principais assuntos tratados na reunião ordinária realizada em 25 de agosto
Membros do Conselho Deliberativo estiveram no dia 25 de
agosto, na sede da Afresp, para reunião ordinária. Participaram
17 conselheiros titulares e 3 suplentes. Pela Mesa Diretora
compareceram o presidente do Conselho, Paulo Henrique
Cruz; o vice-presidente, Luiz Carlos Benício; o 1º secretário,
Pedro de Oliveira Abrahão; e o 2º secretário, Leandro
Radusweski Quintal. A Diretoria Executiva foi representada
pelo presidente da Afresp, Rodrigo Keidel Spada.
O presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Cruz,
cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Após
a execução do Hino Nacional, a palavra foi passada ao
presidente da Afresp, que agradeceu o Conselho pela
alteração da data da reunião em função da realização da
Assembleia Geral Ordinária no dia 26 de agosto (sábado).
A alteração de data foi realizada porque os membros do
Conselho Deliberativo entenderam que a mudança seria
positiva para a Associação e para classe, facilitando o
comparecimento à Assembleia.
Spada também falou sobre a recente implantação da nova
carteira de aposentados Afresp em parceria com a SPPrev,
mais um benefício para todos os associados aposentados.
Atento à necessidade de oferecer esse conforto ao
aposentado, o Conselheiro Luiz Carlos Benício foi quem
apresentou a solicitação à Diretoria Executiva da Afresp.
O presidente da Afresp parabenizou ainda o Conselho
Deliberativo pela nomeação da Comissão Eleitoral. “Tenho
a certeza de que farão um bom trabalho, são pessoas muito
competentes e que possuem um currículo respeitado”.
Rodrigo explicou que a Comissão suscitou uma dúvida
em relação a uma terceira eleição dele e esclareceu: “Em
2005 houve uma Assembleia Geral que alterou o Estatuto
até então vigente, desde então ele passou a contar com
uma emenda que permite essa terceira eleição. Isso está
devidamente registrado em cartório, porém, não constava
na última versão impressa do Estatuto”.
Para que não houvesse mais dúvidas, o departamento
Jurídico da Afresp realizou todos os estudos necessários
em relação às alterações e elaborou um parecer favorável a
uma terceira eleição de Rodrigo Spada. Em julho deste ano,
uma nova versão consolidada do Estatuto Social da Afresp,

com as devidas emendas, foi impressa e enviada aos
associados. Dando continuidade à reunião, os conselheiros
votaram o parecer do Departamento Jurídico e a aprovação
foi unânime.
Na sequência, os Conselheiros aprovaram a ata da reunião
extraordinária do dia 22 de julho, com 7 abstenções.
O segundo item a ser tratado foi o Processo C.D. nº 25/2016,
referente a recurso de coparticipação de associado, que já
havia sido debatido durante reunião do Conselho no dia
18 de março. Naquela ocasião, os conselheiros aprovaram
por unanimidade que o processo deveria voltar para
a Diretoria Executiva para ser reavaliado. Após alguns
questionamentos e nova discussão do caso, o pedido foi
indeferido. Sendo que seis conselheiros, entre eles o
presidente do Conselho, Paulo Cruz, votaram a favor do
parecer da Comissão de Saúde – para o deferimento do
recurso; dez Conselheiros foram contrários ao parecer da
Comissão e houve quatro abstenções.
O presidente do Conselho Deliberativo também acordou
com os demais conselheiros a data da próxima Reunião
Extraordinária: dia 23/09.
Outro Processo colocado em discussão foi o de nº 12/2017
sobre a Reforma e Adequação do Centro de Convivência
de Sorocaba. O presidente da Comissão Fiscal, Henning
Mario Von Rautenfeld, apresentou os estudos sobre o caso
e o parecer da Comissão, favorável à abertura de crédito
suplementar para a realização das obras. A votação foi
realizada pelos conselheiros e a aprovação foi unânime.
O Conselheiro do ABC, Luiz Carlos Benício, fez um apelo
aos conselheiros de apoio para a inclusão no próximo
orçamento de verba para aquisição de um imóvel que
atenda aos associados da sede Regional do ABC.
Paulo Cruz solicitou às Comissões que tratam dos
assuntos Casa do AFR e Amafresp, que apresentem seus
pareceres para que sejam apreciados na próxima reunião
Extraordinária.
Os Conselheiros também foram informados sobre a
realização da Feijoada Solidária em Sorocaba, no sábado
(26/08), e do 6º Encontro da Família Afresp, em outubro.

Veja quem esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo:
Mesa Diretora: presidente Paulo Henrique Cruz (Capital); o vice-presidente, Luiz Carlos Benício; 1º Secretário: Pedro de Oliveira
Abrahão (Capital); 2º Secretário: Leandro Radusweski Quintal (Guarulhos). Conselheiros Titulares: Antenor Roberto Barbosa
(Presidente Prudente); Antonio Lourenço Colli (São José do Rio Preto); Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto); Hélio Bandeira
(Osasco); Henning Mario Von Rautenfeld (Capital), James Grejo (Bauru); João Álfaro Soto (Capital); José Carlos Miguel de
Mendonça (Marília); José Correa de Barros Neto (Jundiaí); Leandro Radusweski Quintal (Guarulhos); Leonardo Garcia Quadre
(Sorocaba); Luiz Carlos Toloi Junior (Capital); Miguel Ângelo Carvalho da Silva (Campinas); Valéria Sampaio Carrijo (São José dos
Campos). Suplentes: João Batista de Matos (Franca); José da Rocha Bravo (Capital); Ulysses Freitas Pessanha Arêas (Sorocaba).
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*Para mais detalhes, converse com o Conselheiro da sua região ou por WhatsApp (11) 97694-1010 com o
Presidente do Conselho Deliberativo, ou por e-mail: jeepbom@hotmail.com.

