
BOLETIM DO CONSELHO DELIBERATIVO

APROVAÇÃO DAS ATAS

Estiveram presentes 19 Conselheiros titulares e dois su-
plentes. Pela diretoria Executiva, compareceram o presi-
dente da Afresp, Rodrigo Keidel Spada, o 1º vice-presiden-
te, Alexandre Lania Gonçalves, e o 1º tesoureiro, Denis da 
Cruz Mângia Maciel. Foi feito um minuto de silêncio em 
memória do colega Gilder Guedes Diniz, que foi presiden-
te do Conselho, e que faleceu no dia 15 de novembro. Em 
seguida, foi aprovada a ata da reunião do dia 22 de agosto, 
com cinco abstenções. 

POSSE DOS DIRETORES REGIONAIS

O próximo item da pauta foi a aprovação do processo C.D. nº 
12/2015, sobre a posse dos diretores Regionais, que acon-
teceu de 18 a 20 de abril no Hotel Tauá Atibaia. A Comissão 
Fiscal apresentou um relatório sugerindo a aprovação e sa-
lientou que não teve acesso aos documentos do processo, 
visto que o parecer foi confeccionado com as informações 
remetidas pela diretoria Executiva. Mesmo com a ausência 
dos documentos geradores, a Comissão Fiscal recomendou 
a atuação da auditoria interna da Afresp. Feitas estas obser-
vações, a Comissão Fiscal recomendou a aprovação das con-
tas realizadas neste evento, que se deu de forma unânime 
pelo Conselho, reconhecendo assim a legalidade do ato.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE 2016 

O presidente da Comissão Fiscal, José Carlos Miguel de 
Mendonça, leu o parecer da proposta orçamentária de 
2016 da Afresp. Na proposta orçamentária, foi previs-
ta uma correção no valor da mensalidade, que iria de R$ 
71,62 para R$ 104,33. O orçamento também prevê aumen-
to de despesas para 2016. O Conselheiro Hélio Bandeira 
se mostrou preocupado com a sustentabilidade da Afresp 
em termos financeiros. O presidente da Comissão Fiscal 
disse que a proposta orçamentária deve ter como foco as 
necessidades dos associados, e que ela foi elaborada com 
responsabilidade fiscal, equilíbrio orçamentário e alinha-
mento ao sistema contábil da Afresp. Ele também sugere à 
diretoria Executiva manter o controle dos custos.

O 1º tesoureiro, Denis Mângia Maciel, explicou algumas ru-
bricas do orçamento, especialmente as que apresentaram 
um aumento das despesas. O Conselheiro Pedro Abrahão 
manifestou-se contrário ao aumento da mensalidade, ten-
do em vista os sucessivos superávits da Afresp nos últimos 
anos. O Conselheiro Luiz Carlos Benício verificou na peça 
orçamentária que não havia nenhum valor apresentado 
para investimento na sua Regional, do ABCD, apesar do di-

retor Regional ter solicitado. Foi quando Benício apresen-
tou uma proposta de emenda ao orçamento de inclusão do 
valor para a aquisição de imóvel para a ampliação da sede 
Regional.

A proposta foi baseada em uma pesquisa realizada entre os 
associados da Regional. Após ampla discussão, o presiden-
te Paulo Henrique Cruz interrompeu os trabalhos e convo-
cou o vice-presidente do Conselho, Benício, o 1º secretário 
do C.D., Pedro Abrahão, e o 1º tesoureiro da Afresp, Denis 
Mângia Maciel, para uma reunião de cinco minutos em seu 
gabinete. Foi quando então escutou os argumentos pela re-
cepção do requerimento impetrado pelo vice-presidente, 
assim como escutou os argumentos do 1º tesoureiro Denis 
Mângia, que pleiteava a não recepção do mesmo. 

O presidente do C.D., Paulo Henrique Cruz, determinou a 
volta aos trabalhos e exarou despacho verbal não recep-
cionando o requerimento, estruturando sua decisão no 
fundamento legal previsto no estatuto, adotando como 
elemento de convicção “que o orçamento e seus efeitos 
são ônus político da Diretoria”. Após a manifestação do 
presidente, o vice-presidente Benício requisitou ao presi-
dente a recepção do seu recurso a ser protocolizado. 

Depois das discussões, o 1º secretário orientou a votação 
para ou votar favoravelmente o orçamento, proposto pela 
Diretoria e Comissão Fiscal, ou contrariamente à proposta 
apresentada. Votaram contra a proposta da diretoria o pre-
sidente Paulo Henrique Cruz, o vice-presidente Luiz Car-
los Benício, o 1º secretário, Pedro de Oliveira Abrahão, e o 
Conselheiro Antenor Roberto Barbosa. 

Em seguida, foi lido o relatório de acompanhamento orça-
mentário do 2º trimestre de 2015, que foi aprovado por 
unanimidade, porém o relator Thiago Martins apontou 
o fato dos documentos não terem sido apresentados no 
tempo estatutário, com a qual o presidente concordou. 

PROCESSO COBRANÇA DE FRANQUIA

Foi lido o processo C.D. nº 34/2015, sobre a cobrança de 
franquia de associado, sendo o recurso indeferido por una-
nimidade. 

REUNIÕES ORDINÁRIAS DO CONSELHO DELIBE-
RATIVO EM 2016

Foram marcadas as próximas reuniões ordinárias (previs-
tas no Estatuto) do Conselho Deliberativo para os dias 12 
de março, 25 de junho, 27 de agosto e 26 de novembro. O 
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VEJA OS PRINCIPAIS ASSUNTOS TRATADOS NA REUNIÃO ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO

INVESTAFRESP

Seguro de Auto
Total: 8.268 
Sinistros: 511

Seguro Ramos Elementares 
(residência, celular e moto)

Total: 950 
Sinistros: 33

Seguro de Vida
Total: 6.721 
Sinistros: 67 vidas
Indenização total paga: R$ 3.050.138,62

Previdência
Total 2014: 26 
Total 2015: 42 
Crescimento de 62%

NÚMEROS SETEMBRO 2014 A 2015 

PORTO SEGURO | 4004-76786

LIBERTY SEGUROS | 4004-5423

HDI SEGUROS | 0800 777 434

W1 FINANCE | (11) 4301-7007

AFRESP (dias úteis das 8h às 17h): 0800 772 4747

MAPFRE – Auto e Seguros Gerais (24h, guincho, en-
canador, mecânico e chaveiro): 4004-1000 Capital  
| 0800 775 1000 Demais localidades

TELEFONES  
ÚTEIS

Veja quem esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo

Mesa Diretora: Presidente: Paulo Henrique Cruz (Capital), vice-presidente: Luiz Carlos Benício (ABCD), 1º Secretário: 
Pedro de Oliveira Abrahão (Capital). Conselheiros Titulares: (ordem alfabética): Antenor Roberto Barbosa (Presidente 
Prudente), Antonio Lourenço Colli (São José do Rio Preto), Claiton Osnir do Amaral (Piracicaba), Hélio Bandeira (Osas-
co), James Grejo (Bauru), João Álfaro Soto (Capital), José Carlos Miguel de Mendonça (Marília), José Correa de Barros 
Neto (Jundiaí), Leonardo Garcia Quadre (Sorocaba), Luiz Carlos Toloi Junior (Capital), Miguel Ângelo Carvalho da Silva 
(Campinas), Paulo Henrique do Nascimento (Araçatuba), Sebastião Tadeu de Vasconcelos (Franca), Teruo Massita (Ca-
pital), Thiago Martins (Araraquara), Valéria Sampaio Carrijo (São José dos Campos). Suplentes: Bruno Lopes B. Cunha 
(Taubaté), Karla Etienne da Rocha (Capital).

presidente do C.D. cobrou da diretoria os ofícios enviados 
e não respondidos ao C.D., pois esta atitude pode gerar 
efeitos de falta de transparência da diretoria.

CONVÊNIO COM A RENAULT VIA FEBRAFITE

Ainda o presidente do Conselho comunicou aos Conselhei-
ros que, por meio de um contato dele com a Renault, está 
tentando a realização de um convênio para aquisição de 
bens com preços diferenciados. A operação do negócio se 
dará por meio da Febrafite, entidade coirmã, pois a ques-
tão passa por critério de volume de pessoas. A Afresp tem 
mais de dez mil associados, entre AFRs e familiares, e a Fe-
brafite, 40 mil.

FUNDAFRESP E DEMAIS ASSUNTOS DA CLASSE

O Conselheiro Claiton levantou um questionamento sobre 
a forma com o Fundafresp destina os recursos para as en-
tidades beneficiadas. Teruo Massita, Paulo Nascimento e 
Miguel Ângelo relataram que a entrega dos cheques às en-
tidades nas DRTs foi muito proveitosa, porque apresentou 
o Fundafresp para os colegas. Ao final, o presidente Pau-
lo Henrique Cruz agradeceu a presença de todos, e deu a 
palavra para que todos os Conselheiros falassem sobre as 
reuniões do Conselho neste ano.

*Para mais detalhes, converse com o Conselheiro da sua 
região ou por WhatsApp (11) 97694-1010 com o Presiden-
te do Conselho Deliberativo. 
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