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BOLETIM DO CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo leva até os associados da Afresp os principais assuntos tratados na
reunião ordinária realizada no dia 29 de novembro.

● APROVAÇÃO DAS ATAS
Foram aprovadas as atas das reuniões dos dias 22
de agosto e 20 de setembro por maioria de votos.
● PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015
O Diretor Financeiro fez uma apresentação e explicou o novo modelo orçamentário da Afresp que
terá vigência a partir de janeiro de 2015. Ele afirmou que o orçamento da Associação deixou de
ser feito em planilhas de Excel e com a mudança
passará a ser executado em um sistema integrado
e online, o que possibilita eficiência, transparência
e mais segurança para Afresp e seus associados.
Rodrigo também fez demonstrações do Extrato de
utilização da Amafresp, que existe há mais de 15
anos, e está integrado ao novo sistema.
O presidente da Comissão Fiscal, Alexandre Lania Gonçalves, ressaltou que esta nova forma de
orçamento abre uma série de possibilidades e mudanças, inclusive facilitará o trabalho de fiscalização da próxima Comissão Fiscal do Conselho
Deliberativo.
Lania destacou alguns pontos do parecer 09/14,
assinado por ele e pelo Membro da Comissão Fiscal, Miguel Ângelo e leu a conclusão. “Diante do
exposto, entendemos que a proposta orçamentária para o ano de 2015 foi elaborada em conformidade com o ordenamento do Estatuto Social
vigente, sendo que os critérios adotados nas provisões primaram pela coerência e sensatez das
técnicas orçamentárias. Dessa forma, recomendamos a aprovação do presente orçamento para o
exercício de 2015.”
No entanto, o outro membro da Comissão Fiscal, Antônio Guerra, não foi a favor da decisão do
Presidente da Comissão Fiscal, Alexandre Lania,
e apresentou um parecer sobre o seu voto divergente e em separado.
Na sequência o Conselheiro, Luiz Carlos Benício

fez duas propostas de emendas ao orçamento de
2015.
A primeira das propostas foi a aquisição de um
terreno ao lado da Regional do ABCD para ampliação da mesma.
Já a segunda proposta de emenda se referiu à
aquisição de um imóvel próximo à Secretaria da
Fazenda da Capital (predião) para a construção de
um Centro de Convivência Urbano.
O Suplente da Capital, Márcio Antonio Vicente da
Silva, enfatizou a necessidade de um Centro de
Convivência Urbano e também disse que no mês
de abril, o site e o Jornal da Afresp veicularam
uma matéria falando do compromisso da Diretoria Executiva em se empenhar com esta demanda
que é tão requerida pelos associados da Capital.
Rodrigo esclareceu que o orçamento é pensado e
proposto por toda a Diretoria Executiva da Afresp
e que não teria competência de sozinho aprovar
as duas propostas de emendas ao orçamento.
Porém, ele se comprometeu que no próximo ano,
quando assumir a Presidência da Afresp, a Diretoria Executiva estará em busca de um local para a
construção de um Centro de Convivência Urbano
e dará total apoio para que o projeto se realize e
assim atenda à demanda dos associados.
Após amplo debate, a proposta orçamentária
2015 foi aprovada com 16 votos favoráveis e quatro contrários dos Conselheiros, Antônio Guerra,
Luiz Carlos Benício, Márcio Vicente e Miguel Siqueira, que justificaram seus votos.
● HOMENAGENS
O presidente do C.D, Luís Augusto Sanches,
contou sua história de vida associativa e agradeceu a cada um dos Conselheiros pelo aprendizado que obteve naquele mandato e também pela
possibilidade de ter conduzido aquele plenário. A
Conselheira, Nilza Bardi Romano, fez questão de
homenagear cada um dos Conselheiros presentes com um belo discurso, e o Conselheiro Honorato Sanchez Duran a homenageou. Além disso,
todos os Conselheiros fizeram questão de discursar na última reunião do Conselho Deliberativo
do triênio (2012-2014).
*Para mais detalhes, converse com o Conselheiro da
sua região ou no portal da Afresp (www.afresp.org.
br), onde você pode falar com o Presidente do C.D.
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● PARTICIPANTES DA REUNIÃO
Estiveram presentes 20 Conselheiros titulares
e um suplente. Participaram também o diretor
Financeiro, Rodrigo Keidel Spada, a gerente Financeira, Raquel Gonçalez e a Coordenadora de
Tecnologia da Informação, Wania de Luna. O Conselheiro eleito para o triênio (2015-2017), Pedro
de Oliveira Abrahão, e o suplente de Araçatuba,
João De Marchi, também prestigiaram a reunião.

