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Reunião Extraordinária de 05 de maio
A reunião Extraordinária, de sábado, teve início com a
presença de 24 conselheiros (titulares e suplentes), a fim de
debater questões sobre os processos de Reembolso, Cobrança
da Amafresp e prestação de contas do Salão de Festas de
Araçatuba. O novo Planejamento Estratégico Situacional (PES)
da Afresp foi apresentado aos conselheiros.

Processo nº 26/17: o primeiro item da pauta a ser tratado

foi o pedido de reembolso por utilização de médico particular.
Após apresentação do parecer da Comissão de Saúde, o tema
foi amplamente discutido, sendo indeferido o pedido do
associado por maioria dos votos, tendo uma abstenção.

Processo nº 27/2017: que trata sobre a coparticipação,

valor pago além da mensalidade, também foi analisado. A
coparticipação é adotada somente para alguns procedimentos
e a partir de determinado número de utilização, a fim de
não onerar o valor pago para todos os filiados. O parecer da
Comissão Fiscal foi apresentado e amplamente discutido,
sendo indeferido o pedido do filiado, tendo 19 votos favoráveis,
4 contrários e 1 abstenção.

Planejamento Estratégico Situacional (PES)
Outro item da pauta foi apresentação do presidente da Afresp,
Rodrigo Spada, sobre o Planejamento Estratégico Situacional
(PES) e os desafios dos próximos anos (2018 – 2030) da
Afresp. “O objetivo é fortalecer a Afresp, atuar no presente
e pensar no futuro da Associação. Estamos trabalhando nos
macroproblemas da entidade, que a deixa vulnerável diante dos
fatores internos e externos que ameaçam a sustentabilidade
da Afresp no médio e longo prazo”, esclareceu Spada.
Com a metodologia do PES, a Afresp está conseguindo

traçar planos de ações e ter uma visão mais clara do cenário.
“Durante o processo, conseguimos identificar os nós críticos,
as inadequações, as limitações e as deficiências”, comentou o
presidente da Afresp. Toloi, presidente do C.D., deu total apoio
à diretoria Executiva para o progresso da Associação. “Conte
com a participação e sugestões do Conselho Deliberativo”,
afirmou. A apresentação da diretoria Executiva teve duração de
1h30.

Salão de Festas de Araçatuba: os conselheiros analisaram

a prestação de contas da reforma e ampliação do Salão de
Festas de Araçatuba. O relatório da Comissão Fiscal apontou
regularidade. Após discussão, a pauta foi aprovada por
unanimidade.

Fundafresp: o Conselho Deliberativo indicou, no início

do ano, três colegas para compor o colegiado do nosso
fundo de assistência. Toloi Jr. solicitou ao coordenador do
Fundafresp, José Rosa, relatório dos trabalhos realizados, que
foi encaminhado à mesa diretora do C.D e compartilhado com
os conselheiros. Dessa forma, ficaram evidentes o trabalho e a
dedicação dos colegas ao Fundafresp.
Nos demais assuntos, o Presidente Toloi Junior informou aos
Conselheiros sobre o pedido de desistência da conselheira
Suplente Valéria Sampaio Carrijo, que assumiu a função de
diretora Regional de São José dos Campos.

Despedida: o conselheiro Antonio Colli comunicou a renúncia

do cargo de conselheiro titular da cidade de São José do Rio
Preto. Depois de seis anos exercendo a função, o AFR será
substituído pelo colega Hugo Brandão Uchoa.
“A história plantada para a classe é impossível de apagar: você,
Colli, colaborou para o crescimento da Regional de São José do
Rio Preto e foi um dos mais atuantes da área de regionais nesse
conselho”, agradeceu Toloi.
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