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CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO DELIBERATIVO APROVA ORÇAMENTO DE 2017
Na reunião do Conselho Deliberativo de 26 de novembro, 
compareceram 22 Conselheiros titulares e um suplente. En-
tre eles estavam 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 Ra-
dusweski Quintal. Pela diretoria Executiva, compareceram o 
presidente, Rodrigo Keidel Spada; e o 1º tesoureiro, Denis 
da Cruz Mângia Maciel.

No início, foi homenageado o AFR e vereador de Campinas, 
Luiz Yabiku. O presidente Rodrigo, os Conselheiros Teruo 
Massita, Luiz Carlos Toloi Jr e João Álfaro Soto tomaram a pa-
lavra e manifestaram sua satisfação em ter Yabiku como re-
presentante da classe em um cargo público eletivo. Yabiku 
foi diretor Regional de Campinas e, nas eleições municipais 
de 2016, foi eleito como vereador pelo 5º mandato conse-
cutivo. O presidente do Conselho Paulo Cruz e o presidente 
Rodrigo Spada entregaram a ele uma placa comemorativa, 
em reconhecimento ao seu trabalho pela classe.

Em seguida, foi aprovada a ata da Reunião Extraordinária do 
dia 22 de outubro. Na sequência, o presidente da Comissão 
Fiscal, Thiago Martins, leu o relatório da proposta orçamen-
tária da Afresp para 2017. Ele apresentou aos Conselheiros 
o levantamento das receitas e despesas de todos os depar-
tamentos da Associação. Logo depois da leitura do relató-
rio, o 1º tesoureiro Denis Mângia esclareceu as dúvidas dos 
Conselheiros. O Conselheiro Thiago também respondeu a 
dúvidas dos membros do Conselho.

Houve bastante discussão sobre alguns itens do orçamento, 
entre eles o valor da mensalidade. O Conselheiro Luiz Car-
los Benício disse que a classe passa por um momento difícil 
e que, com a proposta orçamentária apresentada, a Afresp 
não mostra solidariedade com o associado. Ele sugeriu que 
o valor da mensalidade fosse reduzido em 50% por seis 
meses. O presidente Paulo Cruz disse que não pode aceitar 
emendas ao orçamento, pelo fato de sua elaboração ser um 
ato exclusivo da diretoria Executiva. Paulo sugeriu que Be-
nício votasse contra a aprovação, se não concorda com o que 
foi apresentado.

O presidente Paulo Cruz encaminhou a votação do orça-
mento em dois momentos: primeiro, para quem fosse favo-
rável e, depois, para quem fosse contra, para que pudesse 
manifestar sua opinião. O orçamento foi aprovado por 21 
Conselheiros e recebeu dois votos contrários, de Luiz Carlos 
Benício e Paulo Cruz. Benício reafirmou o que havia expli-
cado anteriormente, que a mensalidade da Afresp poderia 
ser reduzida em 50% por seis meses, para se solidarizar 
com o associado. Ao explicar seu voto, Paulo Cruz também 
acredita que a mensalidade poderia ser reduzida e o orça-
mento não atende aos anseios do associado médio.

O presidente Rodrigo Spada agradeceu o trabalho da Comis-
são Fiscal e também do 1º tesoureiro Denis e da gerente 

financeira Raquel Gonçalez, por fornecer à Comissão todas 
as informações solicitadas pelo Conselho.

O próximo item da pauta foi a leitura do relatório de acom-
panhamento orçamentário do 3º trimestre de 2016, apre-
sentado pelo Conselheiro José Carlos Miguel de Mendonça. 
Segundo o documento, o orçamento da Afresp está supera-
vitário e apontou que ele vem sendo observado pela direto-
ria Executiva. O relatório foi aprovado por unanimidade. Em 
seguida, José Carlos leu o relatório sobre o Fundo de Reser-
va Afresp, que traz os valores aplicados pela Afresp em in-
vestimentos financeiros. O relatório aponta a regularidade 
do Fundo e que ele atende ao regulamento.

O item seguinte da pauta foi sobre a indenização das des-
pesas de transporte de membros da diretoria Executiva da 
Afresp. O Conselheiro José Carlos Miguel disse que o Re-
gulamento Afresp nº 01/2016, sobre essa indenização, não 
apresenta problemas de ordem tributária. O presidente Ro-
drigo disse que essa indenização foi amplamente discuti-
da em reuniões do Conselho e também em Assembleia. O 
regulamento foi colocado em votação e foi aprovado pela 
maioria dos Conselheiros, recebendo os votos contrários 
de João Álfaro Soto, Luiz Carlos Benício, Paulo Cruz e Pedro 
Abrahão, além de uma abstenção.

Na sequência, os Conselheiros tiveram acesso ao quadro 
funcional da Afresp, e foi questionada a forma de contrata-
ção de um profissional, que presta serviços de consultoria 
e corretagem de seguros. O presidente Rodrigo disse que o 
contrato deste profissional está no departamento Jurídico, 
disponível aos membros do Conselho para que seja analisa-
do. O Conselheiro João Álfaro Soto se dispôs a ler o contra-
to para ter mais informações sobre o documento e, depois, 
repassar aos demais Conselheiros. Por fim, os Conselheiros 
falaram sobre outros assuntos de interesse da classe. As da-
tas das próximas reuniões já foram marcadas: 18/03, 24/06, 
19/08 e 25/11 de 2017.

*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


