
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

SÃO PAULO METROPOLITANA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA ARCO/SPM - 29/08/2017

As 18hOO do dia vinte e nove de Agosto do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Sede
Administrativa da ARCOI SPM, iniciou-se a reunião da Diretoria Executiva da ARCO/SPM, presidida pelo
Diretor Financeiro, Sr. Valdemir Sant'anna e com a presença dos diretores:

José Wilson Odorico Oliveira - Vice Presidente;
Valdemir Sant'anna - Diretor Financeiro;
Julio Cesar Alves de Meio - Diretor Administrativo;
Wilson Faustino Anesio - Diretor Sociocultural;
Mizael Cassimiro - Diretor Institucional;
Marcus Vinicius Bento Gonçalves - Diretor da Baixada Santista.

o Diretor Financeiro agradece a presença de todos, reintera o trabalho voluntário e a realização desta
reunião fora do horário de trabalho e inicia os temas a serem discutidos:

Verba Descentralizada: O Diretor Financeiro, Valdemir Sant'anna, apresentou para os membros da
Diretoria Executiva um relatório com valores e informações das unidades dos Correios que estão
pendentes com a prestação de contas da verba retirada na ARCO/SPM. Foi solicitado pela Diretoria que
o funcionário responsável pela Descentralização da Verba entrasse em contato com os representantes
dessas unidades para informar sobre a pendência e auxiliá-Ios sobre como poderiam proceder com a
regularização da unidade.

Residenciais ARCO/SPM: O Diretor Financeiro apresentou para os membros da Diretoria presentes na
reunião, as recentes manutenções e reparos que estão sendo realizados nos Residenciais da ARCO/SPM
conforme listado abaixo:

RESIDENClAL CARAGUATATUBA: Foi realizada a ligação hidráulica da caixa d'água ao apartamento nO 21
(adaptado ao portador de necessidades especiais), visando sua utilização mesmo em períodos onde há
corte do fornecimento de água na Cidade de Caraguatatuba, já que antes dessa obra, no apartamento nO
21, existia apenas a ligação direta com a rede hidráulica da prefeitura. Também foram realizadas a troca
das calhas e telhas que se soltaram durante o recente vendaval que ocorreu na cidade de Caraguatatuba.

RSIDENClAL MARES DO SUL PERUíBE:Foi aprovado pelos membros da Diretoria a continuidade da pintura
das paredes externas do Residencial. Ó Diretor Financeiro, aproveitou para mencionar que todos os
apartamentos e áreas comuns do residencial já estão com a nova pintura finalizada.

RESIDENClAL CAMPESTRE ATIBAIA: O Diretor Financeiro informou que foi realizada a manutenção dos
Chalés n? 02, 03, 05 e 06 através da: Remoção total das telhas I remoção total dos ripamentos I aplicação
de manta térmica I troca do ripamento e nova cobertura total I embolsamento da cobertura com vedação
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em fibra I troca das vigas de sustentação que estavam condenadas I aplicação de massa nos vidros I
fechamento total entre telhado e alvenaria I lavagem das telhas I impermeabilização das telhas com resina
I base de alvenaria para embutir os canos da caixa de gordura I individualização da caixa de gordura
interna I colocação de piso.

Eventos e Excursões: Os Diretores presentes avaliaram os resultados positivos e a grande participação
dos associados e familiares nos últimos eventos e excursões realizados: Happy Hour I Dia dos Pais I São
Roque I Barretos I Peça de Teatro.

Baile ARCO/SPM: A Diretoria Executiva decidiu por unanimidade que no Baile de Aniversário de 28 anos
da ARCOjSPM (2017), serão sorteadas 03 motos OKm.

Convênios e Parcerias: Foram apresentados aos membros da Diretoria, um relatório com os novos
contratos de convênios assinados com a ARCO/SPM.

A presente reunião é encerrada, será registrada e após assinaturas, publicada no site da associação para
conhecimento dos associados.
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