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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

27/02/14 

 

 

Às nove horas do dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e catorze, reuniram-se nas 

dependências do CECOR, o Conselho Deliberativo da ARCO/SPM para reunião ordinária, 

presidida pelo Presidente Sr. Valdemir Sant’anna (CDD Mooca), e pelos conselheiros Aluízio 

Eleutério da Silva (CEE Barueri), José Camilo do Nascimento (CDD Bairro do Piqueri), José de 

Ribamar da Silva Passos (CDD São Miguel Paulista), Josivaldo Antonio da Silva (CEE Santo 

Amaro), Mario Cesar Barbosa Conceição(AC Embu), Wilson Faustino Anesio (CTO Jaguaré), 

Claudinei Severo Ramalho (GERTE), Deujacy Duarte da Silva (CDD Cantareira), Irene Costa 

Suter (Ac Água Branca), Jaime Ferreira dos Santos (CDD Osasco) e Valdenir dos Santos (CDD 

Vila Gustavo).  

O presidente Valdemir Sant’anna, cumprimenta a todos agradecendo a presença e inicia 

fazendo a leitura da ata anterior com a ciência e concordância dos conselheiroa, ratificada 

pela assinatura dos presentes.  

Primeiro item a ser discutido foi a questão da compra de alguma chácara na Zona Leste, 

onde o conselheiro José de Ribamar disse que fez algumas visitas, mas que não trouxe nada 

de específico. O mesmo sugeriu também que a ARCO comprasse uma chácara e colocasse 

uns dois funcionários para cuidar, sugestão não aceita pelos demais, que alegaram que teria 

que seguir os mesmos padrões das colônias que a ARCO já possui. A contratação de 

caseiros não é permitida pela associação e a manutenção de uma chácara deverá ser 

assunto futuro. 

O conselheiro Mario Cesar Barbosa expôs sua preocupação com os altos índices de 

inadimplência que a ARCO está tendo e diante disso a Gerente Geral da ARCO, Sra. Dalva 

Prado, compareceu para esclarecer que as providências já estão sendo  tomadas, 

conversando inclusive com a Direção dos Correios e com a GAREC, para tentar resolver 

tudo da melhor forma possível. 

Em seguida, este conselho sugere que a ARCO disponibilize 20% das vagas, hoje destinadas 

exclusivamente aos associados em férias, excluindo os associados “que não estão em 
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férias”. Dessa forma, por unanimidade, este Conselho aprova a reserva de uma  quota 

de 20% das vagas a serem destinadas aos associados que não estão em férias para 

concorrerem à ocupação, já válido a partir do mês de abril/2014, entendendo ser uma 

medida de equilíbrio ao uso mensal das vagas disponíveis nas 3 colônias. 

Dando continuidade aos trabalhos do dia, o presidente do conselho fez a leitura do 

Regimento da Assembléia Geral Extraordinária para Reforma Estatutária – 12/03/2014, que 

tratará da reforma parcial do atual estatuto da associação e este foi acompanhado e 

aprovado por todos. 

Foi aprovado também o calendário com as datas das reuniões mensais deste Conselho. 

Nada mais a ser discutido, o presidente do Conselho, deu por encerrada a reunião. 

 

 

 

   Valdemir Sant’anna              Aluizio Eleutério da Silva           Deujacy Duarte da Silva 

        CDD Mooca                                CEE Barueri                            CDD Cantareira 
          Presidente                           Conselheiro                               Conselheiro 
 
 
 
 
Claudinei Severo Ramalho             Irene Costa Suter 
            GERTE              Ac Água Branca 
         Conselheiro                                                                           Conselheira 
 
 
 
 
Jose de Ribamar da Silva Passos                                Jose Expedito Camilo do Nascimento 
    CDD São Miguel Paulista                                                       CDD Bairro do Piqueri 
              Conselheiro                           Conselheiro 
 
 
 
 
 
  Josivaldo Antonio da Silva                 Jaime Ferreira dos Santos 
         CEE Santo Amaro                                       CDD Osasco 
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Mario Cesar Barbosa Conceição                                     Wilson Faustino Anesio 
               AC Embu                            CTO Jaguaré 
             Conselheiro                    Conselheiro   
 
 
 
 
 
Valdenir dos Santos                                        
 CDD Vila Gustavo                    Aluizio Eleutério da Silva 
     Conselheiro                                               CEE Barueri 
                      Conselheiro                       
                          


