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Reunião Extraordinária de 20 de outubro
Os membros do Conselho Deliberativo da Afresp se reuniram no dia 20
de outubro, sábado, na sede da Associação em São Paulo. Na Reunião
Extraordinária, estiveram presentes 18 conselheiros titulares e 2 suplentes.
Pela Mesa Diretora, compareceram o presidente do C.D., Luiz Carlos Toloi
Junior; o vice-presidente, Miguel Angelo Carvalho da Silva; a 1ª secretária,
Márcia Maria Marchetti do Couto; e o 2º secretário, Pedro de Oliveira
Abrahão.
Inicialmente, o presidente do Conselho informou que, conforme agendado
em março, a próxima reunião será realizada no dia 24 de novembro, ocasião em que será analisada e deliberada a peça orçamentária da Afresp
para o ano de 2019 e solicitou a todos a prévia análise do material já
encaminhado.
Ata da Reunião Extraordinária: após ser apresentada e discutida, a ata
da Reunião Extraordinária de 1º de setembro foi aprovada por maioria de
votos, tendo 3 abstenções.
Processo C.D. n°15/2018 - Recurso de Cobrança de Coparticipação da
Amafresp: o presidente Toloi Jr. apresentou histórico e detalhamento do
processo, no qual associado solicita o cancelamento da cobrança de coparticipação em exames, consultas e sessões de psicoterapia. A Comissão
de Saúde apresentou estudos e relatório referentes ao processo. Na sequência, foi discutido pelos membros do C.D. e votado indeferimento do
pedido do associado.
Processo C.D. n°13/2018 - Recurso de Cobrança de Franquia da Amafresp:
Toloi Jr. demostrou histórico e detalhamento do processo, no qual filha de
associado solicita o cancelamento da cobrança de franquia em internação
realizada no Hospital Sírio Libanês. O presidente esclareceu ainda que o
regulamento da Amafresp prevê cobrança de franquia de acordo com o
estabelecido na Instrução Normativa nº 3, de 18 de julho de 2013. A Comissão de Saúde do C.D. analisou e informou detalhes do processo de internação, demostrando que a cobrança se enquadra na regra da Instrução
Normativa por tratar de segunda internação com diagnóstico de patologia
diferente da primeira alta. Após o C.D. discutir profundamente o caso, foi
deliberado e votado por maioria de votos o indeferimento do pedido da
associada, tendo uma abstenção e dois votos contrários.
Alteração do Regulamento da Amafresp: antes da discussão do processo
de alteração do regulamento da Amafresp pelo plenário, o presidente Toloi se reuniu no intervalo com os membros da Mesa Diretora, Comissão
de Saúde do C.D. e o Diretor Renato Chan para apresentar ao diretor a
necessidade de serem aprofundadas e adequadas as normas do programa
“Amafresp Presente” no regulamento e Instrução Normativa Amafresp.

Retomada a reunião, foi dada a palavra ao diretor Renato, que esclareceu
que as instruções normativas necessárias para consolidar a mudança no
regulamento da Amafresp, a fim de regulamentar a execução do programa
“Amafresp Presente”, precisam ser aprofundadas. Por isso, solicitou a retirada do assunto da pauta, que deve reapresentado na próxima reunião,
inclusive com o parecer da Comissão de Saúde.
Relatório de Acompanhamento Orçamentário do 2° Trimestre de 2018: o
vice-presidente da Mesa Diretora, Miguel Angelo da Silva, assumiu a reunião em função da saída do presidente e concedeu a palavra à Comissão
Fiscal do C.D, representada pelo AFR Alexandre Lania, que apresentou o
acompanhamento orçamentário correspondente ao segundo trimestre deste
ano. Lania afirmou que receitas da Associação foram realizadas acima do
esperado e as despesas foram aplicadas abaixo do valor orçado. Lania
ainda apresentou o detalhamento do orçamento, dividido por Amafresp,
Afresp Sede, Escritórios Regionais e Centros de Convivência, bem como os
investimentos da Associação.
Processo Departamento Financeiro 001/2004 – Fundo de Reserva da
Afresp: foram apresentadas questões relacionadas ao Fundo de Reserva
da Associação, aprovado em 2004 com o objetivo de garantir o bom
fluxo de caixa da entidade. A Comissão Fiscal apreciou a regularidade
dos valores apresentados pela diretoria financeira da Afresp, referentes
ao Fundo de Reserva da Afresp, em relação ao primeiro semestre. Os
membros do C.D. votaram a favor do parecer da Comissão, aprovado por
unanimidade.
Demais assuntos relacionados à Classe: dando continuidade, o vice-presidente da Mesa Diretora apresentou o relatório de atendimento da Ouvidoria da Afresp referente aos meses de agosto e setembro, encaminhado pelo
Ouvidor Lauro Kuester Marin. Após isso, a reunião foi encerrada.
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