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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO 

16/01/14 

 

 

Às nove horas do dia dezesseis de janeiro 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), Antonio do Amaral Pedroso (GESEP),  José Antonio Correia 

(CTC Vila Maria Turno 2), 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), Luigi Carlo Perrone (CTC Mooca/Gturn2), Mario  Cesar Barbosa Conceição(AC 

Embu), e Wilson Faustino Anesio (CTO Jaguaré). Também estiveram presentes o Sr. Mizael 

Cassimiro da Silva, presidente do Conselho Fiscal, o Sr. José Wilson Odorico de Oliveira, 

diretor financeiro e a Sra. Dalva Prado, gerente geral para apresentação da proposta 

orçamentária para o ano de 2014. 

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

presente pela leitura da ata anterior e devida concordância e assinatura dos presentes. A 

seguir, solicita que a apresentação orçamentária seja exposta aos presentes.  

É informado aos presentes que seguindo as definições estatutárias, a proposta 

orçamentária foi avaliada e aprovada pela Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da 

ARCO/SPM e neste momento é exposta em apresentação com cópia para cada conselheiro. 

Todas as dúvidas foram realizadas através de questionamentos por linha e item, explicadas 

e compreendidas pelos Conselheiros. Uma única ratificação foi solicitada pelo Conselho 

José de Ribamar da Silva Passos no item 2.8.2, pasta de patrimônio, no qual se reserva a 

importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para aquisição de propriedade na zona 

leste em situação de oportunidade e investimento. Os Conselheiros presentes aprovam em 

unanimidade tal alteração. Após essas colocações e ajuste, a proposta orçamentária 2014 é 

aprovada em unanimidade e ratificada através da assinatura da presente ata. 

Também foi solicitado pelos Conselheiros que a assistência às reuniões desse Conselho seja 

realizada novamente por um funcionário da ARCO/SPM, como medida de isenção e registro 
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das situações colocadas e definidas pelo Conselho Deliberativo. Com relação a  

solicitação desse Conselho em extinguir a palavra “órgão consultivo” do estatuto social, no 

que se refere aos conselhos deliberativo e fiscal, fica destacado que essa é uma previsão do 

Código Civil (Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, já alterada pela Lei nº 11.127 de 28 de 

junho de 2005), pelo caráter facultativo da existência dos órgãos. As alterações foram 

aprovadas em reunião da Diretoria Executiva datada de 23/10/2013 com a presença dos 

presidentes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e ratificada neste ato pelos Conselheiros 

Deliberativos. A assembléia geral extraordinária, conforme publicação do edital em meios 

de comunicação interna da associação e jornal de grande circulação está agendada para dia 

12/03/2014 das 05h00 às 18h00. 

 

 Assim sendo e nada mais a ser exposto, a presente reunião está encerrada. Registrem-se 

em ata os assuntos abordados e publique-se no site da instituição para conhecimento dos 

associados. 

 

 

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

        CDD Mooca                                CEE Barueri                             CEE Barueri 
          Presidente                           Conselheiro                                Conselheiro 
 
 
 
 
Antonio do Amaral Pedroso             José Antonio Correia 
            GESEP           CTC Vila Maria Turno 2 
         Conselheiro                                                                               Conselheiro 
 
 
 
 
Jose de Ribamar da Silva Passos                                Jose Expedito Camilo do Nascimento 
    CDD São Miguel Paulista                                                       CDD Bairro do Piqueri 
              Conselheiro                           Conselheiro 
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  Josivaldo Antonio da Silva                   Luigi Carlo Perrone 
         CEE Santo Amaro                                 CTC Mooca Turno 2 
            Conselheiro                                                                            Conselheiro                                    
                                  
               
                                                      
 
 
Mario Cesar Barbosa Conceição                                     Wilson Faustino Anesio 
               AC Embu                            CTO Jaguaré 
             Conselheiro                   Conselheiro   
 
 
 
                                                    
    Mizael Cassimiro da Silva                              José Wilson Odorico de Oliveira 
               
Presidente do Conselho Fiscal              Diretor Financeiro 
                                            
                          


