
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

SÃO PAULO METROPOLITANA

11/02/15

As 18hOOdo dia onze de fevereiro do ano de dois mil e quinze, na sala de reuniões da Sede Administrativa
da ARCOj SPM, iniciou-se a reunião da Diretoria Executiva da ARCO - SPM, onde estão presentes os
diretores:

Paulo Cézar de Souza - presidente;
José Wilson Odorico de Oliveira - vice presidente;
Valdemir Sant'anna - diretor financeiro;
Gerson Messias de Souza - diretor esportivo;
Mizael Cassimiro da Silva - diretor institucional;
Wilson Faustino Anésio - diretor de eventos inter-regiões;
Elaine Pereira da Silva Rafacho - diretora executiva.

•

A presença de todos é agradecida, reiterado o trabalho voluntário e a realização desta reunião fora do
horário de trabalho de todos.
Os trabalhos se iniciam com os seguintes temas a serem discutidos:
Convênio Odontologia: é apresentada a proposta de parceria com a empresa Marki Odonto para
atendimento do associado e dependente em plano mensal contendo assistência em procedimentos
odontológicos. A proposta é analisada pelos presentes e deliberada para que sejam aprofundados os
desdobramentos de atendimento e estrutura, sendo tema de próximas reuniões desta diretoria;
Campeonato Esportivo: Avalia-se e é o entendimento dos presentes que a verba destinada a esportes seja
reavaliada em função da necessidade de abertura de Super Copa de Futsal, tão esperada pelos associados.
Diretor Sociocultural: Em função da saída do diretor Fábio da função sociocultural, candidata-se neste ato
o diretor suplente Wilson Faustino Anésio, que ocupa, a partir desta data a função de diretor sociocultural,
sem objeção dos esentes.
A pres u lã é encerrada, será registrada e após assinaturas, publicada no site da associação para
c eciment d associados.
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