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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA ARCO/SPM
11/12/14
As 18hOO do dia onze de dezembro 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

José Wilson Odorico de Oliveira - vice presidente;
Valdemir Sant'anna - diretor financeiro;
Gerson Messias de Souza - diretor esportivo;
Mizael Cassimiro da Silva - diretor institucional;
Antonio Valberto de Souza - diretor de Regiões;
Antonio Carlos dos Santos - diretor jurídico;
Wilson Faustino Anésio - diretor de eventos inter-regiões;
Marcus Vinicius Bento Gonçalves - diretor da Baixada Santista.

Em razão da ausência do presidente, que encontra-se neste momento em tratamento quimioterápico, a
reunião é presidida pelo vice presidente, Sr. José Wilson Odorico de Oliveira e pelo tema da reunião, que é
"Orçamento 2015", também pelo Sr. Valdemir Sant'anna, diretor financeiro. A presença de todos é
agradecida, reiterado o trabalho voluntário e a realização desta reunião fora do horário de trabalho de
todos.

f

É apresentada neste ato a Carta-1162/2014 - ASGET/DR/SPM cujo teor interfere no calendário de
aprovação do orçamento da ARCO/SPM, pois "estão suspensas as liberações de participação em reuniõestif
da entidade os funcionários ecetistas, sócios da instituição, para reuniões no período de 03/12/14 a
03/01/15 em razão das atividades operacionas em período festivo". Por esta razão, a apresentação
orçamentária aos Conselhos Fiscal e Deliberativo ocorrerão apenas no mês de janeiro de 2015. Cientes os
presentes e também os membros dos conselhos que já foram avisados da impossibilidade de reunião. ~
Seguindo o tema proposto, a proposta orçamentária
principais destaques são:

é apresentada aos membros aqui presentes, e o,'

Houve uma perda considerável de 765 associados no PDV - Programa de Demissão Voluntário promovid
pela ECT;
Em razão da dificuldade no procesamento de débitos via folha de pagamento e das constantes
devoluções feitas pela GAREC de mais de 60% dos débitos, perdemos muitos credenciados e consequente
receita;
Investimos consideravelmente na compra e reforma do Residencial Caraguatatuba;
Investimos consideravelmente nas obras elétricas e estruturais da Sede Social e Esportiva;
Tivemos um ano de calendário complicado, com Copa do Mundo, Eleições ARCO, no Brasi
ndicato,
além de mudança de logomarca e estatuto. Com estes registros a se colocar, a progra
ao da proposta
orçamentária foi distribuída de forma contida, porém, procurando a realização de eve os que não podem
ficar fora do calendário.
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orçamento 2015, nesta reuruao, foi ajustado em itens que atendessem o perfil da associação e a
necessidade do quadro associativo, atendendo as perspectivas de cada pasta.
Dessa forma, a proposta orçamentária foi ajustada e aprovada em unanimidade por seus diretores.

Ressalta-se que após apresentação desta proposta orçamentária ao Conselho Fiscal e Conselho
Deliberativo em Janeiro/2015, esta Diretoria reunir-se-á com seus membros e com os presidentes dos
Conselhos após o primeiro semestre para avaliar o saldo e perspectivas para o segundo semestre, além do
acompanhamento
do saldo de receitas e despesas, efetuando eventuais ajustes que se tornem
necessários.

o

vice presidente, Sr. José Wilson O. Oliveira apresenta neste ato aos presentes material protocolado na
Administração em 08/12/2014 pelo diretor Fábio de Souza Andrade que solicita seu desligamento do
corpo diretivo em razão de excesso de trabalho e conseqüente falta de tempo para a dedicação a esse
trabalho voluntário. Os presentes tomam ciência e deferem o pedido de desligamento do Sr. Fábio. Fi~
desde já determinado que seu lugar será ocupado por outro diretor na pasta sociocultural a ser definidO
nas próximas reuniões do grupo.
A presente reunião é encerrada, será registrada e após assinaturas, publicada no site da associação para
conhecimento dos associados.
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Valdemir Sant'anna

Gerson
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Valberto de Souza
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