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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA ARCO/SPM – 28/11/2017 

 

As 18h00 do dia vinte e oito de novembro do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Sede 
Administrativa da ARCO/ SPM, iniciou-se a reunião da Diretoria Executiva, presidida pelo Presidente e com 
a presença dos diretores: 
 

José Wilson Odorico de Oliveira – Presidente; 
Valdemir Sant’anna – Diretor Financeiro; 
Julio Cesar Alves de Melo – Diretor Administrativo; 
Gerson Messias de Souza – Diretor Esportivo; 
Marcos Vinicius Bento Gonçalves – Diretor Institucional. 
 

Nesta reunião também participou: 
 
Karina Menezello – Gerente Geral. 
 
O Presidente agradece a presença de todos, reintera o trabalho voluntário e a realização desta reunião 
fora do horário de trabalho e reafirma que a proposta orçamentária da instituição é documento 
fundamental para o desenvolvimento de todas as ações que serão desenvolvidas no ano seguinte da 
associação, baseada numa previsão de receitas, despesas, realizações e proposições.  
 
O Diretor Financeiro, Valdemir Sant’anna, explica que as pastas são divididas em receitas e despesas e, 
que para a demonstração impressa do orçamento de 2018, foi mantido o agrupamento dos grupos das 
receitas relacionadas à mensalidades, promoções, eventos e empreendimentos. Já quanto aos grupos das 
depesas, foram agrupados na demonstração os serviços prestados à terceiros, rotinas administrativas, 
meios de comunicação gerais e manutenção geral. 
 
Após as explicações do Presidente e do Diretor Financeiro, a apresentação da Proposta Orçamentária para 
o ano de 2018 é iniciada pela Gerente Geral, Karina Menezello. 
 
A Diretoria Executiva, no uso de suas atribuições e, após avaliar os itens de cada área, com 
acompanhamento dos gastos realizados até outubro e previstos até dezembro, aprova com unanimidade 
a proposta orçamentária para o ano de 2018. 
 






