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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 15 de junho de 2013 

Ano 1 - Edição nº 2 - Junho 2013

Membros do Conselho Deliberativo
Presidente: Luis Augusto Sanches (Jundiaí); Vice-Presidente:  Luiz Carlos Benício (ABCD); 1º Secretário: Paulo Henrique Cruz (Capital); 2º Se-
cretário: Ruy Sarzedas Cunha (Guarulhos). Conselheiros (ordem alfabética): Alexandre Lania Gonçalves (Araraquara), Antenor Roberto Barbosa 
(Presidente Prudente), Antonio Guerra (São José dos Campos), Antonio Lourenço Colli (São José do Rio Preto), Benedito Franco da Silveira 
Filho (Conselheiro nato), Claiton Osnir do Amaral (Piracicaba), Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto), Eliana Maria Pessoa F. de Oliveira (Capital), 
Honorato Sanchez Duran (Capital), João Álfaro Soto (Capital), José Aparecido Rossato (Marília), José Varkulja (Capital), Lauro Kuester Marin 
(Capital), Luiz Otávio de Andrade Corsetti (Sorocaba), Miguel Angelo Carvalho da Silva (Campinas), Miguel Siqueira (Taubaté), Nilza Bardi 
Romano (Araçatuba), Roberto Garcia (Santos), Roberto Chiaverini (Osasco), Sebastião Tadeu Vasconcelos (Franca), Timoteo Camargo (Bauru).  

Com o objetivo de informar todos os associados 
da Afresp sobre os principais assuntos tratados nas 
reuniões do Conselho Deliberativo, os associados da 
Afresp recebem o boletim edição nº 2. 

É importante ressaltar que as notícias relaciona-
das ao Conselho vão continuar sendo divulgadas no 
site, Facebook e Jornal da Afresp. 

● ATA 
Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião 

do dia 11 de maio de 2013, após considerações do 
Conselheiro da capital, Lauro Kuester Marin.

É importante ressaltar que 22 Conselheiros es-
tiveram presentes na reunião. 

● AFR E DEPUTADO VITOR SAPIENZA 
O AFR e Deputado Vitor Sapienza, atendendo ao 

convite feito pelo Conselho Deliberativo,  prestigiou 
a reunião. O presidente do Conselho Deliberativo, 
Luís Augusto Sanches, saudou a autoridade e enfati-
zou a importância da presença dele naquela ocasião. 

O conselheiro Honorato Sanchez Duran (capi-
tal) fez uma belíssima homenagem ao deputado da 
Classe.Vitor tratou de assuntos classistas com os 
Conselheiros. E enfatizou ser gratificante ver que o 
Conselho da Afresp está alinhado com os objetivos 
da categoria. 

● PROCESSO REEMBOLSO AMAFRESP
O processo nº 1219088/2012, referente à re-

visão de um reembolso indeferido pela Diretoria 
Executiva da Afresp, foi outro assunto pautado na 
reunião do Conselho. A Comissão de Saúde, com-
posta pelos membros Nilza Bardi Romano, Antenor 
Roberto Barbosa e Eduardo Gonçalves, propôs aos 
Conselheiros o acolhimento do pedido à associada, 

de acordo com o artigo 43, inciso I, do Regulamento 
Amafresp. Após ampla discussão a proposta foi 
aprovada por maioria de votos, sendo rejeitada a 
proposta do Conselheiro Honorato Sanchez Duran 
do pagamento de reembolso integral.

● ENCONTRO DA FAMÍLIA AFRESPIANA  
EM BARRA BONITA 

A Diretoria Executiva da Afresp direcionou o 
ofício nº 276/13 ao Conselho Deliberativo solici-
tando aprovação do orçamento para a realização do 
“Encontro da Família Afrespiana em Barra Bonita”. 

Os membros da Comissão Fiscal do Conselho 
Deliberativo (Antonio Guerra, Alexandre Lania e 
Miguel Ângelo da Silva), por meio do parecer 06/13, 
manifestaram suas considerações e propuseram 
aprovação do contrato. A sugestão foi acatada por 
maioria de votos. 

● APROVAÇÃO DE CONTAS AFRESP
Os membros da Comissão Fiscal também apre-

sentaram o parecer 05/2013, que examinou as 
contas do ano de 2012 da Afresp. Eles apontaram 
que a Afresp apresenta um Balanço Patrimonial 
consistente, evidenciado pelos índices e análises 
realizados, além de apresentar um superávit no ano 
de 2012. E concluíram que, do ponto de vista con-
tábil,  não existem óbices à aprovação das contas 
relativas ao exercício de 2012.

O diretor Financeiro da Afresp, Rodrigo Keidel 
Spada, esclareceu as dúvidas dos Conselheiros e, 
após ampla discussão, o Balanço Anual de 2012 foi 
aprovado por maioria de votos, com voto contrário 
do conselheiro Paulo Henrique Cruz. 

O Conselho Deliberativo está no Facebook. Curta nossa Fanpage e fique por dentro das novidades!

*Para mais detalhes converse com o conselheiro 
da sua região!


