
CONSE LHO  DE L I B ERAT IVO

Na Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Afresp, em 29 de ju-
nho de 2019, estiveram presentes 18 conselheiros titulares e 3 suplentes. 
Os trabalhos foram conduzidos pelo Vice-Presidente da Mesa Diretora, Mi-
guel Ângelo Carvalho da Silva; pela 1ª Secretária, Márcia Maria Marchetti 
do Couto; e pelo 2º Secretário, Pedro de Oliveira Abrahão.

Análise e votação da Ata da Reunião Extraordinária: a reunião 
foi iniciada com a apresentação e discussão da ata da Reunião Extraor-
dinária de 25 de maio de 2019, sendo aprovada por maioria de votos, 
tendo 07 abstenções.

Processo C.D. nº 06/2019 – Recurso de Reembolso da Ama-
fresp: Foi apresentado um breve resumo do caso, que trata de uma soli-
citação de reembolso referente a procedimentos médicos com profissional 
não credenciado à Amafresp durante a gestação de uma filiada. A Comis-
são de Saúde emitiu seu parecer sobre o caso e indeferiu a solicitação, de-
vido à falta de previsibilidade legal. Após análise e discussão do plenário, 
o parecer da Comissão de Saúde foi colocado em votação e aprovado por 
maioria dos votos, tendo um voto contrário e uma abstenção.

Processo C. D. nº 03/2019 – Balanço Anual 2018: O Presidente 
da Comissão Fiscal, Alexandre Lania Gonçalves, apresentou o relatório 
elaborado pelos membros da Comissão, referente ao ano de 2018. De 
acordo com Lania, a situação financeira atual da Afresp é positiva e a 
associação apresenta um Balanço Patrimonial consistente, o que foi eviden-
ciado pelos índices e análises realizadas. De acordo com ele, o superávit 
no ano de 2018 indica a competência administrativa da diretoria, porém, 
os aumentos anuais da Amafresp e a leve diminuição nas mensalidades e 
nas receitas relativas à administração de seguros, despertam certa preocu-
pação. Em seguida, Lania informou o parecer positivo dado pela Comissão 
Fiscal em relação à aprovação dos números de 2018 e os conselheiros 
puderam fazer questionamentos em relação ao relatório apresentado.
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O Presidente da Afresp, Rodrigo Spada, acompanhou a apresentação, e 
ao final, fez suas considerações e elogiou o trabalho da Comissão Fiscal. 

Em seguida, o Diretor Financeiro, Luan Zacharias, juntamente com a Gerente 
Financeira, Raquel de Almeida, esclareceu às indagações dos conselheiros.

Após o esclarecimento das dúvidas, o Balanço Anual de 2018 foi colocado 
em votação pelo plenário e aprovado por unanimidade.

Demandas relacionadas à Classe: O conselheiro representante de 
Sorocaba, Pedro Esteves, foi o primeiro a se pronunciar, e questionou o 
Presidente da Afresp, Rodrigo Spada, em relação à situação da PEC que 
trata da elevação do teto salarial dos servidores públicos. O Presidente 
esclareceu que, apesar do momento político atual não ser o mais propício 
para esta discussão, tem havido movimentação junto ao Legislativo para a 
aprovação da PEC. 

Em seguida, a palavra foi passada à conselheira Luciana Grillo, que se 
pronunciou em relação à importância dos agentes fiscais de rendas como 
formadores de opinião, sobre a disseminação de boatos na classe e incen-
tivou o fomento à união da classe. 

Outro ponto levantado foi a sensação de abandono da classe pelas enti-
dades representativas. Alguns conselheiros fizeram apelo ao Presidente em 
relação à defesa dos direitos e das questões salariais da classe. 

Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Vice-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: vice-presidente: Miguel Angelo Carvalho da Silva, 1ª secretária: Márcia Maria Marchetti do Couto e 2º secretário: Pedro de Olivei-
ra Abrahão (Capital). Conselheiros Titulares: Alexandre Lania Gonçalves (Araraquara); Ana Paula Galletta Machado (Capital); Carlos Augusto Gomes 
Neto (Capital); Carlos Doro Filho (Marília); Eduardo Gonçalves (Ribeirão Preto); Everaldo de Melo Brandão (São José dos Campos); Fernando Augusto 
Bellini (ABCD); Gerson Alanis Lamera (Piracicaba); Hugo Brandão Uchoa (São José do Rio Preto); Luciana Moscardi Grillo (Bauru); Marcelo Henrique 
Yasuda Ketelhuth (Capital); Miguel Siqueira (Taubaté); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba); Sebastião Tadeu Vasconcelos (Franca) e Valter Gama Caldini 
(Guarulhos). Suplentes: Eliana Maria Pessoa Ferreira de Oliveira (Capital); José Lourenço Gomes (Araçatuba) e Luís Augusto Sanches (Jundiaí). 
Regionais não representadas nesta reunião: Osasco, Presidente Prudente e Santos, devidamente justificadas.
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2º Secretário do C.D, Pedro Abrahão; Presidente da Afresp, 
Rodrigo Spada; Vice-Presidente do C.D., Miguel Ângelo; 

e 1ª Secretária do C.D., Márcia Marchetti.

Comissão Fiscal do C.D. apresentando o Balanço Anual de 2018


