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BOLETIM DO CONSELHO DELIBERATIVO
O Conselho Deliberativo leva até os associados da Afresp os principais assuntos tratados nas 

reuniões extraordinárias realizadas nos dias 7 e 8 de fevereiro.

Ano 1 - Edição nº 6 - Fevereiro de 2014

Veja quem esteve presente nas reuniões do Conselho Deliberativo
Mesa Diretora: Presidente: Luís Augusto Sanches (Jundiaí) [7 e 8], Vice-Presidente: Luiz Carlos Benício (ABCD) [7 e 8], 1º Secretário: 
Paulo Henrique Cruz (Capital) [7 e 8] e  2º Secretário: Ruy Sarzedas Cunha [7 e 8]. Conselheiros Titulares: (ordem alfabética): 
Alexandre Lania Gonçalves (Araraquara) [7 e 8], Antonio Guerra (São José dos Campos) [7 e 8], Antonio Lourenço Colli (São 
José do Rio Preto) [7 e 8], Claiton Osnir do Amaral (Piracicaba) [7 e 8], Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto) [7 e 8], João Álfaro 
Soto (Capital) [7 e 8], José Aparecido Rossato (Marília) [7 e 8], José Varkulja (Capital) [7 e 8], Lauro Kuester Marin (Capital) [7 
e 8], Miguel Angelo Carvalho da Silva (Campinas) [7 e 8], Miguel Siqueira (Taubaté) [7 e 8], Nilza Bardi Romano (Araçatuba) [7 
e 8], Roberto Chiaverini (Osasco) [7 e 8], Roberto Garcia [7], Timoteo Camargo (Bauru) [7 e 8], Sebastião Tadeu de Vasconcelos 
(Franca) [7 e 8]. Suplentes: Américo Castagna Neto (Capital) [7 e 8], Leonardo Garcia Quadre (Sorocaba) [7 e 8], Marcelo 
Marin Marques (Presidente Prudente) [7 e 8]. 

7 DE FEVEREIRO (19H ÀS 23H)
● HOMENAGEM 

O presidente do C.D Luís Augusto Sanches fez 
questão de homenagear o último Conselheiro nato da 
história do C.D, Benedito Franco da Silveira Filho, que 
faleceu no dia 10 de dezembro de 2013. Na ocasião 
foi apresentado um vídeo com fotos que mostravam o 
legado do saudoso colega na Associação e um vídeo 
com depoimento de Ana Helena, filha de Benedito.
● ESTATUTO SOCIAL DA AFRESP

O Conselheiro Márcio Antonio Vicente da Silva, 
que também é membro da Comissão de Reforma do 
Estatuto Social da Afresp, informou aos Conselheiros 
que o trabalho realizado pela Comissão foi finalizado 
e a proposta com as alterações estatutárias foram 
entregues a Diretoria.
● CASA DO AFR

A Diretoria Executiva da Afresp encaminhou ao CD 
o ofício nº 517/13 solicitando deliberação sobre a ex-
tinção da Casa do AFR e para que o capital acumulado 
seja reincorporado ao Fundafresp (Fundo de Assistência 
Social da Afresp). Os Conselheiros indeferiram a pro-
posta por unanimidade, entendendo que os recursos 
acumulados foram destinados ao fim específico de 
auxiliar o Agente Fiscal de Rendas idoso e não a um 
outro fim qualquer. 

Na sequência, o presidente da Comissão Técnica de 
Assessoria Legislativa, João Álfaro Soto, encaminhou 
uma proposta como sugestão para análise da Diretoria 
Executiva. A proposta traz a alteração do artigo 15 
do regulamento do Fundafresp: Artigo 15: O FUN-
DAFRESP destinará, prioritariamente, 85% (oitenta e 
cinco por cento) da quantia arrecadada às entidades 
de atendimento ao menor e ao idoso carentes, bem 
como a outras entidades humanitárias e o restante 
arrecadado, equivalente a 15% (quinze por cento), à 
implementação da Casa do Agente Fiscal de Rendas.

*Para mais detalhes, converse  com o Conselheiro da 
sua região ou no portal da Afresp (www.afresp.org.
br), onde  você pode falar com o Presidente do C.D.

8 DE FEVEREIRO (9H ÀS 15H) 
● ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA, MESA 
DIRETORA E COMISSÕES 

O presidente do C.D, Luís Augusto Sanches, falou 
da criação da “Assessoria da Presidência do Conselho 
Deliberativo” que está a disposição da Presidência, 
Mesa Diretora e Comissões Técnicas. Segundo Guto, 
a criação deste novo serviço atende  as demandas do 
Conselho Deliberativo embasadas no Artigo 31, inciso 
10 do Estatuto Social da Afresp.  
● SEGUROS
     Neste item especifico, diante da complexidade 
da discussão, entendeu o Conselho Deliberativo, por 
maioria absoluta de votos, conceder à Diretoria Exe-
cutiva como um todo os poderes necessários para que 
possa trazer ao associado-segurado o melhor custo-
benefício acerca do que lhe compete como gestora 
do Serviço junto aos Associados.
● PROCESSO C.D. 26/2013

Os Conselheiros aprovaram o contrato de pres-
tação de serviços de advocacia do escritório Toro & 
Advogados Associados, que assessora a Amafresp em 
questões contratuais e defesa de processos judiciais.
● RELATÓRIO TRIMESTRAL ORÇAMENTÁRIO
Em cumprimento ao Artigo 53, Inciso II, foi apresen-
tado, pela Comissão Fiscal, o Relatório Circunstan-
ciado de Acompanhamento Orçamentário Trimestral, 
referente ao 3º trimestre de 2013, que foi aprovado 
pelos Conselheiros.
● FUNDO DE RESERVA AFRESP
Segundo o parecer da Comissão Fiscal, houve  
um aumento de 3,88% no Fundo de Reserva da  
Afresp, totalizando R$ 3.366.083,60. O parecer foi 
aprovado pelos Conselheiros. 

NOTA
É importante ressaltar que todas as decisões do C.D. são embasadas em Regulamentos e Estatuto 
Social desta entidade, principalmente no que tange a Amafresp. 


