CONSELHO DELIBERATIVO
Conselho Deliberativo se reúne pela primeira vez em 2017

No dia 18 de março, 17 Conselheiros titulares e um suplente
se reuniram na sede da Afresp para a primeira reunião do ano.
Compuseram a Mesa Diretora o vice-presidente do Conselho,
Luiz Carlos Benício, que representou o presidente Paulo Henrique Cruz; e o 1º secretário, Pedro de Oliveira Abrahão.

se que é importante o trabalho dos AFRs na política. “Somos
agentes arrecadadores de recursos para o estado e, quando
somos vereadores ou deputados, por exemplo, também podemos ser agentes fiscalizadores. Não sei se sou merecedor
esta homenagem, mas ela mexeu muito comigo”.

Depois da execução do Hino Nacional, o AFR Edgar Dourado
foi homenageado pelos Conselheiros. Atual vereador da cidade de Andradina, Dourado entrou na fiscalização no concurso de 1986 e aposentou-se em 2016. Inscreveu-se na
Afresp em 1993, e é um assíduo frequentador das atividades
realizadas pela Associação, além de ter participado de vários
Campeonatos de Futebol da Afresp.

Em seguida, a ata da Reunião do Conselho Deliberativo de
26 de novembro foi aprovada com duas abstenções. Depois,
foi colocado em discussão o Processo C.D. nº 25/2016, a
respeito de Recurso de Coparticipação de associado, que foi
bastante debatido. Diante disso, os membros do Conselho
aprovaram por unanimidade que o Processo voltará para a
Diretoria Executiva para ser reavaliado, em função de questionamentos levantados pelos Conselheiros.

NOTÍCIAS
O próximo item da pauta foi o Processo C.D. nº 10/2014,
sobre a criação do Regulamento da Casa do AFR. Foram
apresentadas duas propostas. Uma delas foi elaborada pela
Diretoria Executiva, que diz que a Afresp prestaria uma assessoria completa ao associado para que ele possa escolher
as casas de repouso mais adequadas às suas necessidades,
mas o custeio de sua permanência é de responsabilidade do
associado. Já a proposição feita pelo Conselheiro João Álfaro
Soto constitui em uma contribuição voluntária por parte do
associado ao longo dos anos, e esta contribuição custearia
parcial ou totalmente a sua estadia em uma Casa de Repouso de sua escolha quando ele assim necessitar.
Houve bastante discussão sobre a utilização dos recursos
arrecadados para a Casa do AFR, questões jurídicas, se haverá somente a opção de internação do associado ou também
de contratação de um cuidador para assistência doméstica,
entre outros pontos. O 1º secretário sugeriu que os Conselheiros pudessem decidir entre a proposta da Diretoria
Executiva e a apresentada por João Álfaro Soto. Diante das
dúvidas levantadas, o 1º secretário sugeriu a criação de uma

Comissão dentro do Conselho para elaborar um estudo mais
aprofundado sobre o assunto. Foram destacados Teruo Massita, João Álfaro Soto, José Carlos Miguel de Mendonça e Luiz
Carlos Toloi Jr., que será o presidente da Comissão.
O Conselheiro Antenor Roberto Barbosa leu o Processo C.D.
nº 10/2016, sobre a Franquia Hospitalar da Amafresp. Luiz
Carlos Toloi Jr. sugeriu que a Diretoria Executiva pudesse
abolir a franquia hospitalar para algumas doenças em particular, de acordo com sua gravidade. Foi criada uma comissão
dentro do Conselho para elaborar um estudo sobre o aperfeiçoamento do funcionamento da Amafresp como um todo.
Fazem parte da Comissão Paulo Henrique do Nascimento e
James Grejo, que farão o trabalho com os demais membros
da Comissão de Saúde do Conselho.
Foram discutidos ainda assuntos de interesse da classe, como a
aprovação da PEC 5/2016 na CCJ da Assembleia Legislativa; o
Conselheiro Claiton Osnir fez elogios à distribuição dos recursos do Fundafresp pelas Regionais; e o local da próxima reunião
do Conselho, que ficou de ser estudado pela Mesa Diretora.

O Processo nº 01/2017, sobre a suspensão do Boletim do
Conselho Deliberativo, foi colocado em discussão. Tal decisão foi motivada pelo fato de as Reuniões do C.D. serem divulgadas pelo site e Jornal da Afresp. O Conselheiro Pedro
Abrahão disse que o Boletim deveria continuar a ser enviado,
especialmente porque ele é acessível também aos aposentados que não têm acesso à internet.

Paulo, Luiz Carlos Benício, Edgar Dourado e esposa, Pedro Abrahão, Edison

Formado em Contabilidade, Economia e Direito, ele é vereador
de Andradina desde 2008 (está atualmente na sua terceira legislatura), e é um dos mais atuantes da cidade. Entre suas proposituras no governo municipal, ele foi um dos responsáveis
pela construção da UTI na Santa Casa de Andradina, construções e reformas de creches, instalação do IML e o Instituto de
Criminalística da Polícia Científica, do Poupa Tempo, aquisição
de veículos para a Secretaria da Saúde, Conselho Tutelar, Apae,
asilos, além da instalação de academias ao ar livre.
Os Conselheiros Luiz Carlos Toloi Jr., Paulo Henrique do Nascimento e Teruo Massita lembraram a importância do trabalho
do vereador pela classe, Afresp e Sinafresp. Edgar Dourado
recebeu uma placa de homenagem e, emocionado, agradeceu aos Conselheiros, a Deus e à sua família, especialmente
sua esposa, Maria José, pelo apoio que sempre prestou. Dis12

Luiz Carlos Toloi Jr. disse que os Conselheiros devem estimular
os aposentados a buscar mais informações sobre a Afresp, em
vista do momento que vivemos, na qual a comunicação tem
sido feita mais por meios eletrônicos do que impressos. O primeiro secretário, Pedro Abrahão, sugeriu que essa transição
seja feita aos poucos, mantendo o Boletim em papel e solicitando aos associados que atualizem seu cadastro na Afresp e
informem por qual meio desejam recebê-lo.
Houve bastante discussão sobre a continuidade do Boletim
impresso ou o envio dele por e-mail. Foi colocada em votação a solicitação à Diretoria Executiva do Conselho ter acesso
ao cadastro dos associados para o envio de informativos, que
foi aprovado por unanimidade. Outra proposta encaminhada para aprovação dos Conselheiros é a de manter o boletim como é hoje e migrar, aos poucos, seu envio somente por
meio digital – no documento enviado por Correio, haverá a
opção de consultar o associado se ele quer ou não continuar
a recebê-lo por via impressa. O Boletim também poderá ser
enviado por celular, via WhatsApp. Elas foram aprovadas.
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