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ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
SÃO PAULO METROPOLITANA
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ATA DE REUNIAO ORDINARIA

DA DIRETORIA EXECUTIVA ARCO/SPM

14/10/14
As 17h30 do dia catorze de outubro do ano de dois mil e catorze, na sala de reuruoes da Sede
Administrativa da ARCO/ SPM, iniciou-se a reunião da Diretoria Executiva da ARCO - SPM, onde estão
presentes os diretores:
1. Paulo Cézar de Souza - diretor presidente;
2. José Wilson Odorico de Oliveira - vice presidente;
3. Valdemir Sant'anna - diretor financeiro;
4. Julio César Alves de Meio - diretor administrativo;
5. Gerson Messias de Souza - diretor esportivo;
6. Mizael Cassimiro da Silva - diretor institucional;
7. Antonio Valberto de Souza - diretor de Regiões;
8. Marcus Vinicius Bento Gonçalves - diretor da Baixada Santista.
O presidente cumprimenta
definidos:

e agradece a presença de todos. Os seguintes assuntos foram discutidos e

Pelas mãos do diretor financeiro, Sr. Valdemir Sant'anna é entregue aos presentes o histórico dos custos
no ano, fluxo de caixa e saldo para encerramento das atividades em dezembro e previsão de saldo inicial
para 2015. Também é entregue um levantamento sobre o uso e fluxo da descentralização de verba, onde
constata-se que apenas nos meses de novembro e dezembro de 2013 a importância de R$ 708.000,00
(setecentos e oito mil reais) foram destinados a realização de festas de confraternização nas unidades da
ECT, em doação pela ARCO/SPM. Também foi avaliado o tempo médio de conservação das mesas de
jogos, televisores, antenas, equipamentos esportivos, dentre outras nas unidades. As reformas de mesas,
por exemplo, duram em média de 4 a 6 meses. Em análise, constatou-se que 2014 foi um ano de
investimentos
sólidos e estruturação
do patrimônio
da associação revertido aos associados e
dependentes, onde podemos registrar a reforma total da parte elétrica e do clube por completo, com
adequação das áreas às necessidades especiais e com materiais de primeira linha; em Caraguatatuba, a
conquista esperada por mais de 15 anos se concretizou na compra dos 46% pertencentes a ARCO de
Bauru no Residencial Caraguatatuba, que dobrou o número de vagas aos associados SPM, além da
reforma completa e substituição de todos os móveis, eletrodomésticos e utilidades dos apartamentos.
Todas estas ações empreendedoras aumentaram o patrimônio da Associação em mais de 50% e
dobraram o atendimento do quadro associativo e com relação a Sede Social, a freqüência aumentou
significadamente diante das· benfeitorias realizadas. Além destes implementos, os custos com eventos,
campeonato esportivo, eleições e manutenção finalizam um fluxo de caixa contido para conclusão do ano
e inicio de 2015.
A previsão da economia do país prevê rescessão e sugere cautela. Dessa forma, este quesito será
considerado como orientador para as ações futuras desta entidade.
Com base ao regimento de descentralização de verbas, que pode ser suspenso, extinto ou alterado a
qualquer tempo, além de não ser exigência estatutária e no fluxo de caixa do.final do ano de 2014, esta

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS SÃO PAULO METROPOLITANA
Rua Jaguaré Mirim, 310 - Vila Leopoldina - São Paulo - SP - CEP: 05311-020
Tel.: 11 3641.2463/3641.2723
- Fax: 11 3832.7378
Site: www.arcospm.org.br / Email: arcospm@arcospm.org.br

t

~/

l'

ASSOCIAÇÃO

RECREATIVA DOS EMPREGADOS

DOS CORREIOS

SÃO PAULO METROPOLITANA

diretoria, em unanimidade, mantém a suspensão da descentralização de verba, principalmente por
questões de responsabilidade administrativa e preservação da instituição, o que tem aprovação unânime
dos presentes.
Quanto ao projeto de corrida e caminhada, cumpre relatar que a quantidade de atletas hoje atendidos
corresponde a 1% do quadro associativo e o custo individual chega a ser de R$ 800,00 (oitocentos reais)
por atleta, um número considerado elevado em detrimento dos demais, em função principalmente do
subsídio é feito pela contribuição de outros associados que não participam do projeto. Este projeto será
reavaliado e mantidos serão o pagamento das inscrições das corridas de São Silvestre, estimada em R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Será enviado a cada participante as razões da suspensão e este projeto
retorna a pauta no início do segundo semestre para reavaliação. Os treinamentos semanais também
ficam suspensos. Decisão esta, também unânime.
Como projeto de investimento para o ano de 2015, a associação pretende adquirir um terreno ou clube
nas regiões sul e/ou leste para construção de um clube de atendimentos aos associados dessas regiões,
entendendo ser um fator de maior importância e relevância aos anseias do quadro associativo. No início
do segundo semestre de 2015, esta Diretoria reunir-se-a para avaliação e definição do local para
construção do clube onde mais se adéqua às necessidades dos sócios e a critério, os locais já serão
procurados para avaliação posterior. A Associação deve ser voltada à coletividade e todas as suspensões
aqui aprovadas visam o melhor aproveitamento e distribuição da receita advinda das mensalidades do
grupo. Esta matéria será também analisada pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal.
Os atendimentos com reformas de mesas serão mantidos mediante critérios a serem definidos no início
de 2015 estipulando prazo e condições para as reformas.

a

os a reunião as 20h30. Registre-se em ata e publique-se no ,sit da instituição.
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