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Por meio de plataforma de videoconferência, o Conselho
Deliberativo da Afresp realizou, no dia 02 de fevereiro,
reunião informativa que contou com a participação de
23 conselheiros titulares e 14 suplentes, além da Diretoria Executiva da entidade e dos convidados Dr. José Luiz
Toro da Silva e Dra. Edy Gonçalves Pereira, advogados
representantes do escritório Toro & Advogados Associados, que presta assessoria jurídica à Amafresp.

bate-papo e abriu espaço para que todos os presentes
pudessem formular perguntas ou sanar dúvidas em relação ao tema junto aos advogados representantes do escritório Toro & Advogados Associados.

Apresentação do planejamento estratégico da
Afresp:
O segundo tema da noite refere-se à apresentação das
diretrizes e da ferramenta de planejamento estratégico
Os trabalhos foram conduzidos pelo Presidente do C.D., que está sendo implementada na associação pela DirePaulo Roberto Bueno, com apoio dos demais membros toria Executiva para o ano de 2021.
da Mesa Diretora, composta pelo Vice-Presidente Antonio Guerra, pelo 1º Secretário Cesar Akio Itokawa e pela Responsável pela exposição, o Presidente da Afresp,
2ª Secretária Maria Regina Vaz.
Carlos Leony, explicitou a proposta do novo foco da
entidade, que será o atendimento das necessidades e a
busca pelo bem-estar dos AFRs, e deu conhecimento ao
plenário sobre a ferramenta OKR (acrônimo para Objetivos e resultados-chave, em tradução literal da sigla),
que permite uma visão de planejamento mais simplificada, direcionamento aos objetivos e o aferimento constante dos resultados.
Por meio dela, a Diretoria Executiva terá participação coletiva nas definições dos objetivos estratégicos da gestão,
sendo eles uma Amafresp com o melhor custo-benefício
A reunião teve duração de 2 (duas) horas e tratou dos do mercado; uma Afresp que permita aos associados um
custo de vida menor; e uma percepção dos AFRs de que
seguintes assuntos:
a entidade está empenhada na melhoria salarial.
Exposição técnica e saneamento de dúvidas
acerca do Termo de Responsabilidade da ANS: Finalizada a apresentação, o Presidente do C.D. e o PresiTratou de exposição realizada pelo advogado que pres- dente da Afresp reforçaram a atuação sinérgica dos dois
ta assessoria jurídica à Amafresp, Dr. José Luiz Toro da poderes em prol da realização das novas metas, missão
Silva, acerca das Resoluções Normativas que regem a e valores da associação.
relação entre planos de autogestão e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e para esclarecimento Além disso, Bueno e os conselheiros Victor Nuncio Aprile
de dúvidas sobre o Termo de Responsabilidade, assinado (Capital) e Wanderley Meira do Nascimento (Osasco)
por membros da Diretoria Executiva e do Conselho De- solicitaram que os resultados setoriais, bem como novas
liberativo da Afresp, e que certifica os eleitos como ad- resoluções do planejamento estratégico, sejam encamiministradores do plano, oferecendo também garantias à nhados para conhecimento do órgão deliberativo.
Agência contra anormalidades econômico-financeiras.
Demais assuntos:
Em cerca de uma hora e meia, Dr. Toro perpassou o arca- Para apreciação pelo C.D. na próxima Reunião Extraordibouço de leis e normas exigidas pela ANS e demonstrou nária, Paulo Roberto Bueno comunicou ao plenário que,
aos conselheiros, dentre outras resoluções, a RN 316 de já no próximo encontro oficial do C.D., será disponibilinovembro de 2012, que dispõe sobre os regimes espe- zado calendário de Reuniões Ordinárias já programadas
ciais de direção fiscal e liquidação extrajudicial de ope- para o ano.
radoras de planos de saúde, resolução pela qual os AFRs
eleitos em 2020 são obrigados a assinar o documento Em adição, anunciou que a Mesa Diretora apresentará a
que deixa à disposição da Reguladora seus Ativos Ga- indicação dos AFRs que serão designados para a função
rantidores, tais como imóveis e aplicações de renda va- de Ouvidor/Ouvidor Substituto e dos membros da Coriável e/ou fixa, conforme previsto no Artigo 45 da Lei missão do Fundafresp, e que já relacionou conselheiros
para compor as demais Comissões Técnicas.
9.656/98.
Ao término da explanação, o Presidente do Conselho Bueno informou também que um Grupo Técnico voltado
Deliberativo, Paulo Roberto Bueno, deu andamento ao para a reformulação do Regimento Interno será constituído.
*Reunião informativa, sem lista de presença e confecção de ata.
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