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ATA DE DESIGNAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO  

ARCO/SPM - TRIÊNIO 2011/2014 
09/11/2011 

�

Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, as 9h30, reuniram-se nas 
dependências do Centro de Educação Corporativa - CECOR da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (Sala 49), o Conselho Deliberativo da Associação Recreativa dos 
Empregados dos Correios - São Paulo Metropolitana - com a presença dos Srs. Wagner 
de Oliveira Pestana, Romildo Lopes Patrocínio, Daniel dos Reis, Valdemir Sant´anna, 
Deijailson Araújo Bianor, Angela Maria Conceição dos Santos, Wilson Faustino Anésio, 
Irene Costa Suter, Aluízio Eleutério da Silva, José Antonio Correia, José de Ribamar da 
Silva Passos, Manoel Ferreira Costa, Jaime Ferreira dos Santos e Josivaldo Antonio da 
Silva. 
A reunião seria realizada na sala 49, mas entrou-se a sala o associado Jorge Carlos dos 
Santos informando que acompanharia esta reunião. 
A convocação foi feita apenas para os membros eleitos deste conselho e o mesmo não 
faz parte dele, se recusou a sair da sala, mesmo sendo convidado pela segurança do 
prédio. Diante deste fato, foi solicitada outra sala ao CECOR, onde foi cedida a sala 39 
para darmos continuidade à reunião.  
Primeiramente foi feita a leitura pelo Sr. Valmir Silva sub Gerente da ARCO/SPM dos 
artigos do estatuto que versam sobre a competência e as atribuições do Conselho Fiscal 
e do presidente e vice-presidente. Após, foi informado aos presentes que a Sra. 
Waldirene de Almeida Framílio, eleita ao Conselho Deliberativo, solicitou desligamento 
por motivos particulares. 
Em seguida foi aberta a candidatura para os pretendentes ao cargo de presidente e vice-
presidente deste conselho, sendo os seguintes associados: Srs. Wagner de Oliveira 
Pestana e Romildo Lopes Patrocínio para Presidente e os Srs. Valdemir Sant´anna e 
Deijailson Araújo Bianor para vice-presidente. Em seguida, os candidatos a presidente e 
vice-presidente apresentaram seu mecanismo de trabalho e propostas aos conselheiros 
aqui presentes. Após esta apresentação, foi aberta a votação através de cédulas 
individuais que foram depositadas em envelope para apuração. 
Após a abertura das cédulas, o candidato eleito para presidente escolhido com sete votos 
a seis, foi o Sr. Romildo Lopes Patrocínio e para vice-presidente escolhido com sete 
votos a seis, Sr. Valdemir Sant´anna. 
Os candidatos eleitos deram suas palavras de agradecimentos e que o empenho com 
este conselho para o triênio 2011/2014 em conjunto com a Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal, será de muito trabalho, dedicação e transparência em prol da associação.  
Em seguida, foi falado sobre a descentralização de verba, utilizada pelas quase 860 
unidades/lotações nos meses de novembro e dezembro, onde nossos associados não 
poderiam esperar mais o final de uma greve de quase 30 dias, sendo o Estatuto claro 
quanto à gestão dos interesses dos associados e sua legitimidade na liberação. 
 
Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada pelo presidente as 12h00, sendo a 
presente ata assinada pelos presentes. 
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ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS SÃO PAULO METROPOLITANA 
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