
CONSE LHO  DE L I B ERAT IVO

Na Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Afresp, em 23 de março 
de 2019, estiveram presentes 16 conselheiros titulares e 04 suplentes. Os 
trabalhos foram conduzidos pela Mesa Diretora, composta pelo presidente do 
C.D., Luiz Carlos Toloi Junior e o 2º secretário, Pedro de Oliveira Abrahão. 
A reunião teve duração de cinco horas e meia, na qual foram discutidos os 
seguintes temas:  

Análise e votação da Ata da Reunião Ordinária: a reunião iniciou com 
a apresentação e discussão da ata da Reunião Extraordinária de 02 de feve-
reiro de 2019, sendo aprovada por maioria de votos, tendo cinco abstenções.  

Instrução do Processo C.D. n°21/2018 – Recurso de Cobrança de 
Coparticipação da Amafresp:  a filiada solicitou em seu recurso o direito 
de defender oralmente o seu caso, o qual foi prontamente atendido pelo Pre-
sidente do C.D. Luiz Carlos Toloi Junior e disponibilizado o tempo de quinze 
minutos para que a mesma realizasse sua explanação. Na reunião esteve 
presente o marido da filiada, o qual elencou ao plenário os motivos que acre-
ditava que seu caso deveria ser reconsiderado. Após a explanação, o Presi-
dente do Conselho Deliberativo informou que o processo em questão não seria 
levado à votação nesta reunião, pois a Comissão de Saúde fará uma análise 
detalhada do caso e a previsão de votação será para próxima reunião. 

Processo C.D. n°19/18 – Recurso de Reembolso da Amafresp: Foi 
apresentado o histórico do processo que trata-se de uma solicitação de reem-
bolso referente a consulta e exame realizado em médico particular, devido ao 
estado de saúde da filha do filiado. A Comissão de Saúde apresentou parecer 
com proposta de indeferimento ao solicitado pelo filiado por não atender o 
Regulamento da Amafresp. Após análise e discussão do plenário, o parecer 
da Comissão de Saúde foi colocado em votação e aprovado, por unanimida-
de dos votos.

Processo C.D. n°20/18 – Recurso de Reembolso da Amafresp: Tam-
bém foi apresentado o histórico do processo que trata-se de solicitação de 
reembolso referente as sessões de fisioterapias realizadas com médico particu-
lar. A Comissão de Saúde apresentou o parecer com proposta de indeferimen-
to ao solicitado pelo filiado, uma vez que não há previsão legal. Após análise 
e discussão do plenário, o parecer da Comissão de Saúde foi colocado em 
votação e aprovado, por maioria dos votos, tendo apenas uma abstenção. 

Processo C.D. n°22/18 – Recurso de Reembolso da Amafresp: Ou-
tro processo exposto tratou sobre a solicitação de reembolso referente à cirur-
gia que o filiado realizou com médico particular. A Comissão de Saúde apre-
sentou o parecer com proposta de indeferimento ao solicitado pelo filiado, 
pois não se enquadra em nenhuma hipótese do Regulamento. Após análise 
e discussão do plenário, o parecer da Comissão de Saúde foi colocado em 
votação e aprovado, por maioria dos votos, tendo apenas uma abstenção.

Ofício Afresp 16/19 (Diretoria Executiva): O Presidente da Afresp en-
caminhou ofício solicitando ao Conselho Deliberativo apreciação da matéria 
que trata de compensação de perdas financeiras por membros da Diretoria 
Executiva afastados de suas atividades junto à Secretaria da Fazenda e Plane-
jamento. O Presidente Toloi Jr. concedeu espaço ao presidente Rodrigo Spada 
para expor o pleito aos Conselheiros. O assunto foi amplamente discutido 
em plenário. O presidente Luiz Carlos Toloi Junior solicitou a Conselheira e 
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Presidente da Comissão de Assessoria Legislativa do C.D., Luciana Grillo, que 
elaborasse uma proposta de alteração para a redação do item 3.2 do Re-
gulamento AFRESP n°01/2016, o qual trata sobre o assunto. Logo após, foi 
colocada em votação e aprovada por maioria de votos, tendo apenas uma 
abstenção, a alteração da redação que prevê a compensação financeira para 
os diretores afastados. O presidente da Afresp também explanou sobre as reu-
niões que participou junto à CAT, no último mês, em relação aos PLCs 04 e 05.

Apresentação do InvestAfresp: Dando continuidade em apresentar os 
departamentos da Afresp aos conselheiros, a Mesa Diretora do Conselho Deli-
berativo, por meio do ofício nº 03/2019,  convidou o diretor do InvestAfresp, 
Denis Mângia Maciel para apresentar um panorama geral sobre área de se-
guros. O Diretor Denis Mângia Maciel realizou a apresentação esclarecendo 
a estrutura do departamento, os processos e as variedades de produtos do 
Investafresp.  Ele destacou que de 2017 para 2018 houve um aumento de 4% 
no Seguro Auto (totalizando 7.800 veículos segurados), 31% de incremento 
no Seguro Residencial e 60% no seguro viagem.   Como ponto forte de sua 
apresentação, trouxe o histórico dos modelos de comercialização do seguro 
de vida na Afresp, o qual vem aumentando sua rentabilidade ao logo dos 
anos.  Também destacou as características de remuneração aos parceiros e 
custos dos produtos comercializados, além de apresentar todas as inovações 
feitas nesse mesmo produto, pensando na realidade dos associados. A apre-
sentação teve duração de duas horas, onde os conselheiros puderam obter 
esclarecimentos sobre a matéria.

Demais assuntos relacionados à Classe:  Toloi apresentou o relatório 
mensal da Ouvidoria da Afresp aos participantes da reunião e informou que o 
mesmo seria encaminhado via e-mail. 

O Conselheiro Alexandre Lania Gonçalves sugeriu a elaboração de ofício para 
a Diretoria Executiva solicitando providências junto à Secretaria da Fazenda 
e Planejamento no sentido de modificar a apresentação dos vencimentos dos 
servidores fazendários no portal de transparência, tendo em vista que os mes-
mos são disponibilizados sem qualquer tipo de identificação do requerente, 
além de não especificar as rubricas como: redutor salarial, décimo terceiro 
salário, licença prêmio em pecúnia, entre outras. O assunto foi amplamente 
debatido em plenário e a sugestão foi aprovada por unanimidade.

Não havendo mais assuntos a serem tratados, o presidente do C.D. agradeceu 
a presença e participação de todos, após encerrou a reunião.

Veja quem esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo: 

Mesa Diretora: Mesa Diretora: presidente: Luiz Carlos Toloi Junior (Capital) e 2º secretário: Pedro de Oliveira Abrahão (Capital). Conselhei-
ros Titulares: Alexandre Lania Gonçalves (Araraquara); Ana Paula Galletta Machado (Capital); Carlos Doro Filho (Marília); Eduardo Gonçalves 
(Ribeirão Preto); Everaldo de Melo Brandão (São José dos Campos); Gerson Alanis Lamera (Piracicaba); Hugo Brandão Uchoa (São José do Rio 
Preto); José Francisco de Almeida (Jundiaí); Luciana Grillo (Bauru); Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth (Capital); Miguel Siqueira (Taubaté); Paulo 
Henrique do Nascimento (Araçatuba); Sebastião Tadeu Vasconcelos (Franca) e Valter Gama Caldini (Guarulhos). Suplentes: Tiago Gabriel de 
Oliveira (ABCD); Cesar Akio Itokawa (Capital); Fabio Borges Marques (Sorocaba); João Romão Gomes Filho (Santos).
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Diretor do InvestAfresp, Denis Mângia, apresentando o InvestAfresp.

Conselheira e Presidente da Comissão de 
Assessoria Legislativa do C.D., Luciana Grillo.

Afiliado fazendo explanação.


