ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS SÃO PAULO METROPOLITANA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
19/07/2012

Às nove horas e trinta minutos de dezenove de julho de dois mil e 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, Daniel dos Reis, Deujacy Duarte da Silva, Irene Costa Suter,
Jaime Ferreira dos Santos, José Antonio Correia, José Expedito Camilo do Nascimento,
Josivaldo Antonio da Silva, Wilson Faustino Anésio, José de Ribamar da Silva Passos,
Valdenir dos Santos, Renilson Araújo Gomes e Valdenir Pereira dos Santos. O quórum
está formado com 14 membros.
O Sr. Valdemir Sant'Anna cumprimenta a todos o presentes e comunica a solicitação feita
pela gerente geral da Arco/SPM, Sra. Dalva Prado, para, a pedido da Diretoria Executiva,
apresentar os ajustes orçamentários realizados pela Diretoria em reunião realizada em
11/07/2012, seguindo o previsto inciso X, do art. 38 do Estatuto Social. Foi deferida a
apresentação por este presidente
A cada membro foi entregue uma cópia da proposta original acompanhada da CT de n.º
201/12 contendo as justificativas de cada alteração. As dúvidas existentes foram
esclarecidas e este Conselho aprovou pela maioria a alteração orçamentária, baseada nas
justificativas e dúvidas esclarecidas, contando com 10 votos favor e 04 contra. Os votos à
favor da alteração foram dados pelos seguintes conselheiros:
Deujacy Duarte da Silva, Jaime Ferreira dos Santos, Aluízio Eleutério da Silva, Wilson
Faustino Anésio, Valdenir dos Santos, Josivaldo Antonio da Silva, Renilson Araújo Gomes,
José Expedito Camilo do Nascimento, Valdenir Pereira dos Santos e Valdemir Sant' Anna.
Os votos contra a alteração orçamentária, foram dados pelos seguintes conselheiros:
Daniel dos Reis, José de Ribamar, José Antonio Correia e Irene Costa Suter.
As alterações e ajustes aqui propostos passam a ser válidos na proposta orçamentária
para o término do ano de 2012 à partir desta data.
Em seguida os conselheiros pedem para que a ARCO, reitere nos próximos Informativos,
que não fazemos mais parte do seguro ARCOVIDA de Brasília.
É informado também que em alguns jogos da região 04 e 08, não foram localizados os kit´s
de primeiros socorros e este conselho pede para que nos próximos eventos ARCO os kit´s
fiquem em locais visíveis e de fácil acesso para todos os atletas. Foi informado pela Sra.
Dalva que a ARCO/SPM adquiriu kits de primeiros socorros para cada região onde são
operacionalizados os jogos e que não contratou equipe de enfermagem para tais jogos em
razão da limitação do profissional de saúde (enfermeiro) não poder atender em casos mais
graves onde o SAMU tem que ser chamado, além do custo elevado do serviço multiplicado
por cada jogo; por esta razão os kits foram adquiridos para primeiro atendimento.
Como nem todos os membros deste conselho conhecem o residencial ARCO
Caraguatatuba, ficou decidido para que em alguma data do mês de setembro, os membros
visitarão o residencial ARCO Caraguatatuba, cabendo a ARCO/SPM providenciar o
transporte e alimentação para os interessados. A ARCO/SPM será avisada mediante
definição da data na próxima reunião.
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Registra-se nesta ata que alguns conselheiros estão com dificuldade em suas unidades,
com relação a liberação de saída para as reuniões. Solicita-se uma reunião entre os
membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva juntamente com
a direção dos Correios, para tentar de forma democrática mais facilidade na liberação dos
conselheiros no dia das reuniões.
Em seguida, os conselheiros presentes pedem para que a ARCO apresente na próxima
reunião, os valores e cotações da compra do carro ARCO e o custo do Baile de Aniversário
ARCO e copa dos campeões.
Convidar o Diretor de Esportes ARCO para participar da próxima reunião, para esclarecer
algumas dúvidas que ainda não foram sanadas, com relação ao evento atual.
O conselheiro que não puder comparecer a alguma reunião, ou algum evento, deverá
apresentar a este conselho a sua justificativa, através de e-mail e telefone.
A Diretoria Executiva quando tiver que apresentar algo a este conselho, no dia de sua
reunião, deverá comunicar com antecedência para aprovação.
Para a próxima reunião, trazer todas as justificativas de conselheiros que já faltaram em
reuniões anteriores.
A Sra. Dalva, Gerente Geral da ARCO, deverá trazer os gastos com as mudanças do
Estatuto.
O Sr. José de Ribamar abre mão como 1º secretário do conselho e passa para o Daniel
dos Reis o cargo de 1º Secretário, ficando o Sr. José de Ribamar como 2º secretário.
Para a próxima reunião, fica definido que só serão discutidas as idéias e sugestões do
Estatuto.
Com a Saída do Conselheiro Manoel Ferreira costa, fica o conselheiro José de Ribamar
eleito como relator para mudanças do Estatuto.
Nada mais para discutir o Vice-Presidente Sr. Valdemir Sant Anna encerra a reunião.
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