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Por meio de plataforma de videoconferência, o Conselho
Deliberativo da Afresp realizou, em 28 de novembro, Reunião Ordinária que contou com 16 conselheiros titulares
e 04 suplentes — todos com direito a voto, além de três
associados que acompanharam a reunião como ouvintes.
Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente em exercício do C.D., Miguel Ângelo Carvalho da Silva, e pela 1ª
Secretária Márcia Maria Marchetti do Couto.
A convite do Conselho Deliberativo, estiveram também
presentes o Diretor Financeiro e Administrativo da entidade, Luan Zacharias, e a Gerente Financeira da Afresp, Raquel Gonçalez.
A reunião teve duração de 3 (três) horas e tratou dos seguintes assuntos:

parecer técnico detalhado sobre a proposta, no qual sugeriu a aprovação da peça com as seguintes sugestões:
• Redução das despesas administrativas e operacionais
da Afresp como um todo;
• Revisão dos procedimentos operacionais da Amafresp
a fim de reduzir custos para os filiados;
• Busca de novas receitas para a associação, permitindo
sua sustentabilidade a longo prazo e uma menor dependência de valores pagos pelos associados;
• Estudos para utilização de valores não vinculados e
atualmente aplicados em fundos de baixo risco e de liquidez imediata, permitindo maior rentabilidade e com
isso proporcionando mais benefícios aos associados;
• Estudo das alterações propostas na Amafresp para redução de custos e da cota do plano;
• Execução orçamentária que consiga se manter próxima aos índices de inflação, tornando-a compatível com
a realidade salarial da classe.

Análise e votação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 12.11.2020:
Refere-se à aprovação da ata da referida Reunião Extraordinária, que após discussão em plenário, foi encaminhada para votação e aprovada por ampla maioria de votos.
Processo C.D. n° 17/20 – Proposta Orçamentária
da Afresp para o exercício de 2021:
Tratou da deliberação acerca da peça orçamentária da
Afresp para o exercício de 2021 encaminhada pela Diretoria Executiva, conforme disposto no artigo 44 do Estatuto Social da entidade. De acordo com o artigo 52, a
Comissão Fiscal do Conselho Deliberativo, composta por
Pedro Ventura Esteves (presidente), Alexandre Lania Gonçalves e Gerson Alanis Lamera, apresentou ao plenário

Durante a exposição aos conselheiros, o Presidente da Comissão Fiscal, Pedro Ventura Esteves (Sorocaba), ressaltou
que a Diretoria Executiva respondeu a todos os questionamentos levantados pela comissão durante a confecção do
parecer. Após, a matéria foi colocada em discussão para
que os membros do C.D. pudessem opinar sobre o assunto
e sanar dúvidas técnicas com o Diretor Financeiro Luan
Zacharias e com a Gerente Financeira Raquel Gonçalez.
Posteriormente, o Presidente em exercício do Conselho Deliberativo, Miguel Ângelo Carvalho da Silva, encaminhou
a proposta orçamentária para votação, sendo aprovada
pela unanimidade do plenário.
Demais assuntos relacionados à Classe:
Após a apreciação da matéria anterior, o Presidente em
exercício do C.D., Miguel Ângelo Carvalho da Silva, endossou os elogios de todos os conselheiros à Comissão
Fiscal e reforçou a importância do comparecimento às urnas no próximo dia 10 de dezembro para o pleito eleitoral
da Afresp, desejando também uma votação tranquila e segura a todos. Além disso, Miguel Ângelo agradeceu pela
convivência e deliberações técnicas dos conselheiros nos
últimos três anos e propôs uma reflexão sobre o futuro da
Afresp e desafios postos à próxima gestão.

Membros do Conselho Deliberativo presentes na videoconferência:
Mesa diretora: Presidente em exercício: Miguel Ângelo Carvalho da Silva (Campinas) e 1ª Secretária: Márcia Maria Marchetti do Couto (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); Fernando Augusto Bellini (ABCD); Gerson Alanis Lamera (Piracicaba); José Francisco de Almeida (Jundiaí);
Luciana Moscardi Grillo (Bauru); Miguel Siqueira (Taubaté); Paulo Henrique do Nascimento (Araçatuba); Pedro Ventura Esteves (Sorocaba); Sebastião Tadeu Vasconcelos (Franca) e Valter Gama Caldini (Guarulhos). Suplentes: Eliana Maria Pessoa Ferreira de Oliveira (Capital); Cesar Akio Itokawa (Capital); João Romão
Gomes e Filho (Santos) e Victor Nuncio Aprile (Capital). Regionais não representadas nesta reunião: Presidente Prudente, Osasco, Capital e São José do
Rio Preto, devidamente justificadas.
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