ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS SÃO PAULO METROPOLITANA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
21/02/13

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de fevereiro de dois mil e treze, reuniramse 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,
Presidente deste Conselho que conta com a presença dos conselheiros:
Daniel dos Reis, Deujacy Duarte da Silva, Jaime Ferreira dos Santos, José Antonio
Correia, José Expedito Camilo do Nascimento, José de Ribamar da Silva Passos, Luigi
Carlo Perrone, Irene Costa Suter, Valdenir dos Santos, Angela Maria Conceição dos
Santos, Aluizio Eleutério da Silva, Josivaldo Antonio da Silva e Wilson Faustino Anésio.
O primeiro assunto colocado para discussão e aprovado foi para que a ARCO envie com
setenta e duas horas de antecedência, para a lotação de cada conselheiro, um e-mail,
informando a data e hora da reunião. Enviar na próxima reunião, o calendário com as
datas de todas as reuniões de 2013 no formato anterior.
Em seguida foi definido o calendário das reuniões 2013, ficando as seguintes datas: vinte e
um de março, dezoito de abril, vinte e três de maio, vinte de junho, dezoito de julho, vinte e
dois de agosto, dezenove de setembro, vinte e quatro de outubro, vinte e um de novembro
e dezembro fica a definir, pois deverá ocorrer em um final de semana.
Fica aprovado que a próxima reunião deste conselho ocorrerá no residencial ARCO
Caraguatatuba, no dia vinte e seis de março, com saída do Pátio ARCO, às 07h00 para
visitação e reunião mensal.
Aprovamos também que a reunião do mês de maio, ocorrerá no Residencial Mares do Sul
Peruíbe, no dia vinte e três de maio, com saída do Pátio ARCO às 07h00.
As reuniões que não forem realizadas nas datas previstas, faremos na semana seguinte no
CECOR ou na sede social.
A partir desta data, fica decidido que o conselheiro que faltar em três reuniões
consecutivas e sem justificativa cabível, será automaticamente trocado pelo próximo
suplente.
Pedimos para que o representante do seguro ARCO MAIS família esclareça melhor a
questão dos dependentes, principalmente os casos de união estável e a questão do sogro
e sogra. Nestes casos, especificamente, como é efetuado o ressarcimento e quais
documentos são necessários. Pedimos também que a ARCO de maior ênfase a divulgação
destas informações.
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Este conselho também pede para que a administração ARCO de um parecer a este
conselho, no que diz respeito a questão dos cancelamentos que foram enviados a
ARCO/VIDA e que até a presente data não foram efetivamente cancelados, mesmo tendo
feito todos os procedimentos exigidos pela seguradora.
Por fim este conselho pede um levantamento mensal, a cada reunião, sobre os novos
convênios fechados. O intuito é saber se a ARCO esta conseguindo fechar convênios com
os estabelecimentos indicados pelos associados e se estão fechando convênios em todas
as regiões de São Paulo.
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