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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

29/11/2012 
 

Às dez horas e vinte minutos do dia vinte e nove, de novembro de dois mil de doze, 
reuniram-se nas dependências do CECOR – Centro de Educação Corporativa da ECT, o 
Conselho Deliberativo da ARCO/SPM para reunião ordinária presidida pelo Sr. Valdemir 
Sant'Anna, Vice-Presidente deste Conselho, que preside esta reunião e conta com a 
presença dos conselheiros: 
Aluízio Eleutério da Silva, Angela Maria Conceição dos Santos, Daniel dos Reis, Deujacy 
Duarte da Silva, Jaime Ferreira dos Santos, José Antonio Correia, José Expedito Camilo 
do Nascimento, Josivaldo Antonio da Silva, José de Ribamar da Silva Passos, Valdenir dos 
Santos e Luigi Carlo Perrone. O quórum está formado com 14 membros. 
Com a ausência do Presidente e do Vice-Presidente, os conselheiros presentes elegeram 
o secretário Daniel dos Reis para presidir as reuniões. Logo após, foi feito a leitura da Ata 
da última reunião, realizada no dia 23/08/2012. Reiniciando com a chegada do Vice-
Presidente que deu início a pauta da reunião. 
Aprovamos para que todos os pedidos do conselho deliberativo sejam respondidos por 
escrito. Quando a ARCO usar a verba fora do orçamento para compras ou reformas a 
mesma tem que ser aprovadas pelo conselho deliberativo. 
ORÇAMENTO: O conselho irá fazer uma apreciação para uma resposta posterior, que 
deverá ocorrer na próxima reunião. O mesmo irá ser pauta da próxima reunião, para ser 
discutido. 
Pedimos para que a entrega de qualquer discussão seja entregue com antecedência de no 
máximo quinze dias.  
Não aprovamos o aumento da mensalidade porque achamos inviável com a situação 
operacional do momento. 
Solicitamos convênios com novos clubes, principalmente nas regiões mais afastadas, onde 
não existem atrações propostas pela associação. 
Quanto a proposta de mudança de Estatuto, solicitamos que seja da forma como foi 
apresentado na pauta. 
O conselho aprova a compra da colônia de Caraguatatuba, parte SPI. 
Queremos para a próxima reunião, as justificativas dos conselheiros que não estão 
comparecendo as reuniões para possíveis providências. 
Quando tiver visitas em convênios, que sejam convidados membros do conselho 
deliberativo que queiram e tenham disponibilidade para participar. 
Aprovamos para que sejam publicados nos informativos ARCO a divulgação do 
conselheiro, na contratação ou compra de qualquer coisa que a ARCO venha a efetuar. 
Nós do conselho deliberativo também aprovamos, por unanimidade, que no mês de março 
o residencial Atibaia fique fechado por um final de semana para a confraternização do 
conselho deliberativo e de seus familiares. 
 
 
 
Valdemir Sant Anna  Daniel dos Reis        José Antonio Correia 
Vice-Presidente   Conselheiro    Conselheiro 
 
 
 
 
Aluízio Eleutério da Silva    Jaime Ferreira dos Santos  
Conselheiro      Conselheiro 

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS SÃO PAULO METROPOLITANA 



                                                                                                              �

 

�

2

   
 
 
 
Deujacy Duarte da Silva    Valdenir dos Santos 
Conselheiro      Conselheiro 
 
 
   
 
José Expedito Camilo do Nascimento  José de Ribamar da Silva Passos 
Conselheiro      Conselheiro 
 
 
 
Josivaldo Antonio da Silva    Angela Maria Conceição dos Santos  
Conselheiro      Conselheira   
 
 
 
Valdemir Sant Anna 
Conselheiro 
 
 
 


