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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 29 de março.

Ano 1 - Edição nº 7 - Março de 2014

Veja quem esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo
Mesa Diretora: Presidente: Luís Augusto Sanches (Jundiaí), Vice-Presidente: Luiz Carlos Benício (ABCD), 1º Secretário: Paulo Henri-
que Cruz (Capital) e  2º Secretário: Ruy Sarzedas Cunha (Guarulhos). Conselheiros Titulares: (ordem alfabética): Alexandre Lania 
Gonçalves (Araraquara), Antenor Roberto Barbosa (Presidente Prudente), Antonio Guerra (São José dos Campos), Eduardo 
Gonçalves (Ribeirão Preto), Eliana Maria Pessoa (Capital), João Álfaro Soto (Capital), José Varkulja (Capital), Lauro Kuester 
Marin (Capital), Luiz Otávio de Andrade Corsetti (Sorocaba), Miguel Angelo Carvalho da Silva (Campinas), Nilza Bardi Romano 
(Araçatuba), Roberto Chiaverini (Osasco), Sebastião Tadeu de Vasconcelos (Franca). Suplentes: Abner José de Almeida (São José 
do Rio Preto), Armando Felix da Silva (Santos), Eneida Maria Camargo Ribeiro Rossin (Piracicaba).

● HOMENAGEM ÀS MULHERES
Foi exibido um vídeo que trouxe uma mensagem de 
homenagem às mulheres, parabenizando-as pelo seu 
dia, que foi em 8 de março. Compareceram à reunião 
17 Conselheiros titulares e 03 suplentes. 
● DEPUTADO FEDERAL JOÃO DADO E O SEMPRE 
DEPUTADO (DEP. CONSTITUINTE)  HÉLIO CESAR 
ROSAS PARTICIPAM DA REUNIÃO
O Deputado Federal João Eduardo Dado Leite de Car-
valho e o Deputado Constituinte Hélio Cesar Rosas 
participaram da reunião. Dado falou do andamento de seu 
trabalho enquanto representante da classe na Câmara 
dos Deputados em Brasília, da importância de termos 
um representante e que necessariamente não precisa 
ser ele. Se a Classe não quer que ele o seja, que esco-
lhamos outro, mas que tenhamos a consciência de que 
não podemos prescindir de representantes da Classe. 
É de extrema importância. Hélio elogiou o desempenho 
e atuação quanto ao trabalho de Dado no Congresso 
Nacional.
● ATAS
As atas das reuniões dos dias 29 e 30 de novembro de 
2013 e dos dias 7 e 8 de fevereiro de 2014, com as corre-
ções apresentadas, foram aprovadas por unanimidade.
● PROCESSO REEMBOLSO AMAFRESP
O processo nº 1319082, de reembolso de procedi-
mentos médicos realizados em um filiado Amafresp, 
foi lido pelo Conselheiro Relator Eduardo Gonçalves, 
da Comissão de Saúde. Após ampla discussão e com 
o voto de Qualidade, nos termos do Artigo 48, § 3° do 
Estatuto Social, do Presidente do Conselho Deliberativo 
Luís Augusto Sanches, o plenário do Conselho aprovou 
o ressarcimento na forma e limites da tabela vigente 
da Amafresp.
● PROCESSO REEMBOLSO INSCRIÇÃO 
AMAFRESP
A Conselheira Nilza Bardi Romano, Presidente da Comis-
são de Saúde e Relatora neste processo de nº 0234-13, 
leu o processo que trata do reembolso da inscrição de 
irmã de uma filiada Amafresp. O Parecer recomendou 
o indeferimento do pedido, o que foi aprovado pelos 

Conselheiros presentes, por maioria absoluta de votos, 
com uma abstenção. Além disso, a Comissão de Saúde 
sugeriu uma recomendação a respeito de promoções 
para novas inscrições na Amafresp.
● EVENTO “DIA DA FAMÍLIA AFRESP”
O contrato do evento “Dia da Família Afresp”, que 
acontecerá no Hotel Tauá, em Atibaia, entre os dias 
19 e 21 de setembro de 2014, foi lido pelo Conselhei-
ro e presidente da Comissão Fiscal Alexandre Lania 
Gonçalves. O contrato foi aprovado pelos presentes, 
com exigências e recomendações à Diretoria Executiva 
sobre a prestação de contas.
● AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO 
DA NOVA REGIONAL DE GUARULHOS
O presidente da Comissão Fiscal leu o parecer sobre 
a “proposta de investimento” na compra de um 
terreno para a construção da nova Sede Regional 
de Guarulhos, que ficará próxima à nova Delegacia 
Regional. O Parecer, após ampla discussão sobre 
a conveniência e oportunidade, foi aprovado por 
unanimidade. 
● CONTRATO DE  CONSULTORIA  EM 
MARKETING
A Comissão Fiscal apresentou seu Parecer, que foi 
amplamente debatido e aprovado por unanimidade, 
em conformidade com o artigo 117 do Estatuto 
Social. Assim, recomenda-se à Diretoria Executiva o 
cumprimento do conceito do Artigo 31, Inciso X, para 
todos os contratos futuros.
● RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO 
ORÇAMENTÁRIO 
O presidente da Comissão Fiscal, Alexandre Lania 
Gonçalves, leu o relatório de Acompanhamento Or-
çamentário do 4º Trimestre de 2013, que mostrou as 
despesas da Sede, da Amafresp, das Sedes Regionais 
e dos Centros de Convivência. O presente relatório 
será encaminhado à Diretoria Executiva com as reco-
mendações necessárias e nele contidas.

*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.

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. 


