BOLETIM INFORMATIVO DO CONSELHO DELIBERATIVO
Nº 60 – 29 de outubro/2020
Por meio de ferramenta de videoconferência, o Conselho Deliberativo da Afresp realizou, no dia 29 de outubro, Reunião Extraordinária que contou com 17 conselheiros titulares e 02 suplentes,
além de 08 associados que acompanharam a reunião como ouvintes. Até aqui, o C.D. realizou onze reuniões em 2020, sendo
nove de forma remota.

sos Próprios, a maioria das receitas foi realizada acima do esperado, porém são valores de menor expressão se comparados
às receitas da Sede e da Amafresp. Em relação às despesas, a
maioria das contas foram realizadas abaixo do valor orçado;
• Para a Afresp-Sede houve praticamente o mesmo percentual de
realização de receitas e despesas (46%), fato devido em grande
parte pela não realização da taxa de administração paga pelo
plano e para as despesas pelo efeito da pandemia de Covid-19;
• Para a Amafresp as despesas realizadas foram bem abaixo
do valor orçado devido aos efeitos da pandemia. As receitas
para o período foram realizadas quase em 100%;
• Houve utilização de verbas extraorçamentárias nas despesas da Afresp-Sede, Centros de Convivência, Regionais e
Recursos Próprios, mas, de forma geral, valores de pequena
expressão. Existiram também gastos além do proposto para
algumas contas no orçamento;

Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do C.D., Luiz Carlos
Toloi Junior, com apoio da Mesa Diretora, composta pelo Vice-Presidente Miguel Ângelo Carvalho da Silva, 1ª Secretária Márcia Maria Marchetti do Couto e o 2º Secretário Pedro de Oliveira Abrahão

• Quanto a investimentos, até o primeiro semestre, foi realizado 28% do orçamento. Entretanto, algumas regionais já
ultrapassaram o valor orçado para 2020 e outras realizaram
investimentos que não estavam orçados;

A reunião teve duração de 2 (duas) horas e tratou dos seguintes assuntos:

• Verifica-se que os fundos vinculados à ANS estão com valores superiores ao exigido, devido à queda na utilização.

Análise e votação das Atas da Reunião Ordinária realizada em 1º de agosto e das Reuniões Extraordinárias de 12 de agosto e 24 de setembro:
Após discussão em plenário, as três atas foram colocadas em
votação e aprovadas por unanimidade pelo plenário.

Ainda de acordo com a Comissão Fiscal, a continuidade do
acompanhamento das receitas, despesas e investimentos realizados no segundo semestre de 2020 será importante para observar se a tendência vista no segundo trimestre se manterá no
restante do ano.

Acompanhamento Orçamentário 2° Trimestre de 2020:
A Comissão Fiscal do C.D., composta pelos AFRs Pedro Ventura
Esteves (Presidente), Alexandre Lania Gonçalves e Gerson Alanis
Lamera, apresentou parecer sobre análise do acompanhamento
orçamentário da Afresp referente ao segundo trimestre de 2020.
Em exposição do parecer que visa oferecer subsídios para deliberação futura acerca da proposta orçamentária para 2021
da associação, o Presidente da Comissão Fiscal discorreu sobre
os impactos da pandemia de Covid-19 nas receitas e despesas
realizadas pela Afresp, incluindo Escritórios Regionais e Centros
de Convivência, e pela Amafresp, concluindo que a Diretoria Demais assuntos relacionados à Classe:
Executiva vem cumprindo o orçamento previsto para o período. Ao término do encontro, o Presidente do Conselho Deliberativo,
Luiz Carlos Toloi Junior, enalteceu o trabalho da Comissão Fiscal e
Foram esclarecidos pela Comissão Fiscal mais alguns pontos so- de todos os conselheiros, sugeriu reflexão de todos sobre o futuro
bre o acompanhamento orçamentário do 2º trimestre:
da Afresp e anunciou que deixará a vida política da associação.
• Para este segundo trimestre de 2020 observa-se de modo ge- “Comecei essa gestão para tentar passar experiência, mas conral que as receitas quase se realizaram na sua totalidade (50%), fesso que nesses quase 3 anos aprendi muito mais com a comas despesas uma realização de 42% e os investimentos tiveram petência, técnica e dedicação de todos. E, como falei, esse será
uma baixa realização de apenas 28%. Podemos atribuir a não meu último mandato. Estou na vida política da Afresp desde
realização de diversas contas à pandemia de Covid-19;
1991 e cumpri meu papel. Tenho uma nova perspectiva para mi• Para os Escritórios Regionais, Centros de Convivência e Recur-

nha vida a partir de agora. Meu muito obrigado a todos”, disse.

Membros do Conselho Deliberativo presentes na Videoconferência:
Mesa Diretora: Presidente: Luiz Carlos Toloi Junior (Capital), Vice-Presidente: Miguel Ângelo Carvalho da Silva (Campinas), 1ª Secretária: Márcia
Maria Marchetti do Couto (Capital) e 2º Secretário: Pedro de Oliveira Abrahão (Capital). Conselheiros 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); Gilmar Domingos Macarini (Presidente Prudente); José Francisco de Almeida (Jundiaí); José Rubens
da Silva (Santos); Marcelo Henrique Yasuda Ketelhuth (Capital); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba); Sebastião Tadeu Vasconcelos (Franca) e Valter Gama
Caldini (Guarulhos). Suplentes: Cesar Akio Itokawa (Capital) e José Lourenço Gomes (Araçatuba). Regionais não representadas nesta reunião: ABC, Osasco, São José do Rio Preto, Bauru e Taubaté, devidamente justificadas.

