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ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA ARCO/SPM 
12/03/2012 

 
 
 

 
Aos doze dias do mês de março de dois mil e doze, reuniram-se nas dependências do 
Centro de Educação Corporativa - CECOR da Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (Sala 40), a Diretoria Executiva da Associação Recreativa dos Empregados 
dos Correios - São Paulo Metropolitana com a presença dos Srs. Paulo Cézar de Souza, 
Presidente, Fábio de Souza Andrade, Vice-Presidente, Terrônio Moreira dos Reis, Diretor 
de Comunicação, Isael Rodrigues de Lima, Diretor Esportivo, Robson da Costa, Diretor 
Administrativo, Karina Alves Henrique, Diretora Sociocultural e Marcus Vinícius Bento 
Gonçalves. 
Em início a reunião, o presidente Paulo Cézar de Souza cumprimenta a todos e fala sobre 
as propostas dos eventos a serem apresentadas nesta reunião, informando que devido a 
grande cobrança dos associados, tomou a decisão de contratar a empresa MG Pacheco 
para a coordenação dos eventos de Futsal e Corrida e Caminhada, informando ainda que 
os congressos técnicos de Futsal já estão sendo realizados nas regiões em conjunto com 
o Diretor de Esportes, Isael Rodrigues de Lima. 
A princípio foi questionado pelos Diretores a não concordância sobre a decisão 
antecipada, mas após alguns pontos discutidos, a maioria dos presentes votou a favor da 
contratação da empresa para a Copa de Futsal, uma vez que os congressos técnicos já 
deram início, porém, o valor da empresa MG Pacheco deverá ser igual ao menor valor 
apresentado em cotação, oferecido pela empresa Namastê por R$26.000,00 (vinte e seis 
mil reais). 
Os outros eventos apresentados em orçamento foram: 
Corrida e Caminhada: O vice presidente Fábio de Souza Andrade e Marcus Vinícius 
Bento Gonçalves votaram pela empresa Saúde Sportes e os demais Diretores, votaram 
pela empresa MG Pacheco, porém, o valor da mesma deverá ser igual ao menor valor 
apresentado em cotação, oferecido pela empresa Saúde Sportes por R$26,000.00 (vinte 
e seis mil reais). 
Torneio Futebol e Vôlei de Areia em Santos: Não houve definição de empresa, 
somente após as inscrições serão solicitadas novas propostas de orçamento. 
Torneio São Cristóvão: Aprovada a contratação da empresa Namastê pelo valor 
apresentado no orçamento R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). 
Dia das Crianças: Aprovada a contratação da empresa Ricardo Manfrin, pelo valor 
apresentado no orçamento R$5.950,00 (cinco mil novecentos e cinqüenta reais). 
Pesca Esportiva: Aprovada a contratação da empresa Bola 5, pelo valor apresentado no 
orçamento R$3.000,00 (três mil reais). 
Torneio feminino de Futsal e Society: Aprovada a contratação da empresa Bola 5, pelo 
valor apresentado no orçamento R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais). 
Torneio de Futebol Society: Não houve definição de empresa, somente após as 
inscrições serão solicitadas novas propostas de orçamento. 
Após apresentação dos orçamentos, o Sr. Fábio de Souza Andrade frisou que nos 
contratos dos eventos a serem realizados pelas empresas contratadas, deverão constar 
claramente que as mesmas possuirão seu próprio escritório para a administração. 
O Diretor Administrativo, Robson da Costa informou que toda solicitação deverá ser 
reportada ao Sub Gerente, que no momento responde pela ARCO/SPM, estando de 
acordo todos dos presentes. 
Dando a continuidade a reunião, foi apresentado o Laudo Técnico de Avaliação do 
Residencial Caraguatatuba a todos os presentes, onde será discutido na próxima reunião. 
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Conforme previsto no orçamento de 2012, foi aprovada a compra de um veículo para esta 
associação e assim que o orçamento estiver em mãos pela administração da ARCO, será 
repassado ao presidente, diretor administrativo e diretor financeiro para avaliação. 
Foi aprovada uma verba destinada a eventos para cada região, onde serão avaliados e 
definidos na reunião de 02 de maio os valores para cada uma delas. 
Foram definidas as atribuições dos diretores, sendo formadas as seguintes comissões: 
Comissão do Orçamento 2013: José Wilson Odorico Oliveira, Diretor Financeiro, 
Robson da Costa, Diretor Administrativo e Marcus Vinícius Bento Gonçalves. 
Comissão Seguro ARCO Mais Família: Paulo Cézar de Souza, Presidente, José Wilson 
Odorico Oliveira, Diretor Financeiro, Terrônio Moreira dos Reis, Diretor de Comunicação e 
Robson da Costa, Diretor Administrativo. 
Comissão de avaliação dos valores gastos em cada um dos residenciais: Fabio de 
Souza Andrade, Antonio Carlos dos Santos, Robson da Costa, José Wilson Odorico 
Oliveira, Marcus Vinícius Bento Gonçalves e Isael Rodrigues de Lima. 
 
Próximas reuniões 
02 de abril - Apresentação do Regimento Interno e a avaliação do Residencial 
Caraguatatuba. 
02 de maio - Apresentação das propostas do orçamento 2013 e proposta do informativo 
mensal para a casa de cada associado. 
05 e 06 de maio - Reunião em Atibaia com toda Diretoria Executiva e um membro de cada 
Conselho Deliberativo e Fiscal, para apresentação das propostas do orçamento 2013. 
 
Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 22h10 pelo Presidente, sendo a 
presente ata assinada pelos presentes. 
  
 
 
 
 

Paulo Cézar de Souza    Fábio de Souza Andrade 
 
 
 
 
 
 
Terrônio Moreira dos Reis    Robson da Costa   
 
 
 
 
 
 
Isael Rodrigues de Lima    Karina Alves Henrique 
 
 
 
 
 
 
Marcus Vinícius Bento Gonçalves  


