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BOLETIM DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo leva até os associados da Afresp os principais assuntos tratados na
reunião extraordinária realizada no dia 5 de outubro de 2013
Foi aprovada a ata da reunião do dia 17 de agosto
de 2013 por unanimidade. Compareceram na reunião 19 Conselheiros titulares e quatro suplentes,
sendo que três deles tiveram direito a voto.

● DIRETORIA EXECUTIVA
O Presidente da Afresp, Teruo Massita, esteve presente no início da Reunião e informou os
Conselheiros das ações da diretoria. Ele destacou
que o projeto do Centro de Convenções da Afresp
continua em andamento e solicitou ao Presidente
do Conselho Deliberativo, Luís Augusto Sanches, a
indicação de três conselheiros que tivessem interesse em participar da Comissão de Estudos do projeto.
A 2ª vice-presidente da Afresp, Angela Manzoti
Nahman também esteve presente na reunião.
● C.C DE RIBEIRÃO PRETO
O Presidente da Comissão Fiscal, Antônio Guerra, leu o parecer referente ao contrato do projeto
de construção de um salão de festas no Centro de
Convivência de Ribeirão Preto (número 10/13). Os
Conselheiros discutiram e o parecer favorável foi
aprovado por unanimidade com as seguintes ressalvas: inclusão de cronograma físico e financeiro,
pagamento por medição e cláusula de multa por
atraso nas execuções da obra.

●PROCESSO REEMBOLSO AMAFRESP
Referente ao processo de reembolso Amafresp nº
1303255/13, o Conselheiro Antenor Roberto Barbosa apresentou o parecer da Comissão de Saúde que
definia o reembolso ao filiado Amafresp, de acordo
com o artigo 44 - parágrafo 1º. Depois de ampla
discussão, o parecer foi aprovado com 14 votos.

● PLANO PLURIANUAL AFRESP
O Presidente da Comissão da Assessoria Administrativa e de Regionais, Antonio Lourenço Colli
apresentou o Plano Plurianual Afresp. Segundo o
Conselheiro, a proposta deve ser elaborada todo início de gestão e, para o ano atual, o plano determina
a implantação imediata do Programa Emergencial de

Redução de Entulhos e equipamentos em desuso
na sede e Regionais da Afresp.
● SUBSTITUIÇÃO DE CARPETES NA

SEDE DA AFRESP
Foi aprovado o parecer favorável feito pela
Comissão Fiscal, referente à execução da obra
de substituição dos carpetes do 1º ao 4º andar do
edifício da sede da Afresp, solicitado pela D.E

● CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
MARKETING E COMUNICAÇÃO
A Diretoria Executiva encaminhou para análise
do Conselho Deliberativo o contrato de Consultoria e Assessoria em Marketing e Comunicação
Digital à Afresp para o período de 12 meses. A
Comissão Fiscal apresentou parecer positivo com
diversas considerações e pontos de discussão.
Após amplo debate o parecer foi indeferido por
maioria de votos, assim como o contrato.

● EXCLUSÃO DE ASSOCIADO
A Comissão Técnica de Assessoria Legislativa
apresentou parecer favorável, que foi aprovado
pelos Conselheiros, ao processo de exclusão de um
associado da Afresp e filiado Amafresp, que há 7
anos usufruía dos serviços sem realizar pagamento.

● SEGURO DE VIDA

A
. Comissão de Seguros em Geral do C.D.,
diante dos estudos que fez, propôs à Diretoria
Executiva algumas alterações em relação ao contrato de Seguro de Vida. O Presidente da Afresp,
atendendo ao pedido da Comissão, comentou
que, após a conclusão da negociação pela D.E, a
mesma irá participar na elaboração da “minuta”
de novo contrato a ser proposto pela D.E para o
início de 2014. Após este processo, o mesmo será
encaminhado à discussão no C.D., com o respectivo
parecer da Comissão, para poder ser aprovado.O
objetivo é proporcionar melhoria na prestação de
serviços aos Associados e segurados.
*Para mais detalhes converse com o
conselheiro da sua região!
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