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BOLETIM DO CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo leva até os associados da Afresp os principais assuntos tratados na
reunião realizada no dia 20 de setembro.

● APROVAÇÃO DA ATA
Foi aprovada a ata da reunião do dia 16 de agosto
por unanimidade.
● INVESTIMENTO NA SEDE DE BAURU
Foi feita a leitura do Parecer 07/2014 do Processo C.D. 13/2014, sobre a proposta de investimento na Sede Regional de Bauru, solicitada pela
Diretoria Executiva, no valor de R$ 300.000,00.
O objetivo do crédito adicional é o término da
construção das suas instalações.
De acordo com o Parecer, lido pelo presidente
da Comissão Fiscal, Alexandre Lania Gonçalves,
o pedido de investimento adicional não compromete a saúde financeira da Associação. Dessa
forma, a Proposta foi aprovada por dois votos a
um. O voto divergente foi do membro da Comissão Fiscal, Antônio Guerra, que o leu em separado. Ele argumentou que não houve, por parte da
Diretoria Executiva, requerimento para créditos
adicionais em 2014, nem a aprovação prévia do
C.D. Após ampla discussão entre os Conselheiros, o Parecer foi aprovado por maioria de votos.
● OBRAS NAS CAIXAS D’ÁGUA DA SEDE
O Conselheiro Alexandre Lania Gonçalves leu o
Parecer 08/14 do Processo C.D. 14/2014, da
solicitação da Diretoria Executiva sobre o pedido
de crédito adicional de R$ 18.960,00 para a continuidade dos serviços de impermeabilização das
caixas d’água e do ar-condicionado da Sede. O
Parecer foi aprovado.

● VETO DA DIRETORIA EXECUTIVA
O Processo Reembolso Amafresp 1400564, que
teve seu Parecer aprovado na reunião do C.D.
do dia 16 de agosto, foi vetado pela Diretoria
Executiva. Desta forma, o Processo retornou ao
C.D. para ser novamente avaliado. O membro
da Comissão de Saúde, Conselheiro Antenor
Roberto Barbosa, leu seu voto, que é favorável
ao reembolso e contrário ao veto da Diretoria
Executiva. Em seguida, foi colocado em votação
o veto que, após ampla discussão, foi rejeitado
por maioria qualificada. Assim, o reembolso ao
filiado Amafresp foi aprovado pelo C.D.
● ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO
O presidente da Comissão Fiscal, Alexandre Lania Gonçalves, leu o Relatório de Acompanhamento Orçamentário do 1º e 2º trimestres de
2014 para conhecimento dos demais Conselheiros presentes à reunião.
● CENTRO DE CONVENÇÕES
Foi discutido o Processo C.D. 18/2012, do Projeto do Centro de Convenções da Afresp. A
Diretoria Executiva havia solicitado o posicionamento do C.D. sobre o projeto para a sua apresentação nas Sedes Regionais e a convocação
de uma Assembleia Geral Extraordinária após
as eleições. O vice-presidente Luiz Carlos Benício leu uma proposta que sugeriu o adiamento
da aprovação da continuidade do processo. Benício propôs uma prorrogação de 90 dias, para
reestabelecimento do rito estatutário.
“A classe vive um momento de inquietação diante de um cenário sem precedentes que nos remetem a uma profunda reflexão sobre nossas
decisões, que poderão suavizar ou impactar
nossos associados, cujos reflexos podem atingir
a imagem dos Agentes Fiscais de Rendas perante a sociedade”, disse. A proposta foi aprovada
por nove votos, teve seis contrários e duas abstenções. O presidente Teruo Massita disse que
respeita a decisão do Conselho Deliberativo, e
que gostaria de discutir mais sobre o projeto no
futuro.

*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.
Veja quem esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo
Mesa Diretora: Presidente: Luís Augusto Sanches (Jundiaí), Vice-Presidente: Luiz Carlos Benício (ABCD), 1º Secretário: Paulo
Henrique Cruz (Capital) e 2º Secretário: Ruy Sarzedas Cunha (Guarulhos). Conselheiros Titulares: (ordem alfabética): Alexandre
Lania Gonçalves (Araraquara), Antenor Roberto Barbosa (Presidente Prudente), Antônio Guerra (São José dos Campos), Claiton
Osnir do Amaral (Piracicaba), Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto), Eliana Maria Pessoa de Oliveira (Capital), João Álfaro Soto
(Capital), José Aparecido Rossato (Marília), José Varkulja (Capital), Lauro Kuester Marin (Capital), Miguel Angelo Carvalho
da Silva (Campinas), Nilza Bardi Romano (Araçatuba), Roberto Chiaverini (Osasco), Timoteo Camargo (Bauru). Suplentes:
Américo Castagna Neto (Capital).

Mkt & Comunicação - 2014

● PARTICIPANTES DA REUNIÃO
A reunião aconteceu no Hotel Tauá Atibaia no 3º
Encontro da Família Afrespiana. Estiveram presentes 18 Conselheiros titulares e um suplente.
Participaram também o assessor da presidência do C.D. Edison Nunes Vital, o presidente da
Afresp, Teruo Massita, o 1º vice-presidente e
diretor de Regionais, Omar Roldão de Moura, a
2ª vice-presidente e diretora Administrativa e de
Convênios e Cultura, Angela Manzoti Nahman,
e o diretor de Aposentados, José Carlos Franco
Fernandes.

