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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA ARCO/SPM 

11/12/13 
 
Às dezoito horas do dia onze de dezembro de dois mil e treze, nas dependências da 
administração da Associação Recreativa dos Empregados dos Correios São Paulo 
Metropolitana, sito a Rua Jaguaré Mirim, 310 - 1º andar - Vila Leopoldina - São Paulo/SP,  
iniciou-se a reunião da Diretoria Executiva da ARCO - SPM, onde estão presentes  os 
diretores: 
 

 Paulo Cézar de Souza - diretor presidente; 
 Jose Wilson Odorico Oliveira - diretor financeiro; 
 Robson da Costa – diretor administrativo; 
 Karina Alves Henrique - diretora sociocultural; 
 Isael Rodrigues de Lima - diretor esportivo 

 
O presidente, Paulo Cézar agradece a presença de todos, principalmente numa época de 
final de ano com agenda complicada para diversas áreas, entretanto, ressalta a importância 
dos temas que serão abordados. A apresentação da proposta orçamentária é realizada 
pela Sra. Dalva Prado, gerente geral. 
 

 Avaliação da proposta orçamentária 
 Logomarca ARCO/SPM 
 Concurso agasalho 2014 

 
Proposta Orçamentária 2014 
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. As pastas são divididas em 
receitas e despesas, sendo englobadas nesta última as seguintes áreas: Esportiva, 
Sociocultural, Sede Social, Residencial Caraguatatuba, Residencial Mares do Sul, 
Residencial Campestre Atibaia e Patrimonial. 
No calendário de eventos foram programadas atividades de forma diversificada, tendo 
como campeonato principal, o torneio de futsal por região. Também lançaremos como 
novidade: o festival de paint ball, de kart, de videogame, além das visitas monitoradas a 
clubes esportivos. Também como novidade, optamos pela disponibilização de aula marcial 
para crianças na Sede Social, gratuita, aos filhos e filhas dos associados e a ampliação das 
aulas de movimento nos demais CTC’s da DR/SPM, ampliando assim o acesso a atividades 
educativas e culturais. Além destes temas considerados novidades, após avaliação do 
orçamento pelo Conselho Fiscal (reunião dia 17/12) e do Conselho Deliberativo (16/01), o 
calendário oficial será publicado para conhecimento. 
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A Diretoria Executiva, no uso de suas atribuições e após avaliar cada item de cada área, 
com acompanhamento dos realizados até setembro e previsto até dezembro, aprova com 
unanimidade a proposta orçamentária 2014. 
 
Logomarca SPM 
O grupo aqui reunido também avalia a relação da logomarca da associação com os 
trabalhos desenvolvidos pela mesma e há unanimidade quanto a necessidade de 
adequação com imagens esportivas e socioculturais. Por questões democráticas, será 
aberta uma campanha de desenvolvimento de três modelos de logomarcas que tornem a 
imagem da associação mais atrativa e condizente com suas atividades. Esta Diretoria 
também sugere que a atual logomarca juntamente com as três opções que serão criadas 
sejam disponibilizadas no site da ARCO/SPM em formato de enquete para avaliação do 
associado. A imagem mais votada será a utilizada como logomarca da instituição. Após 
definida a logomarca ou mantida a atual, abrir-se-á o concurso para o agasalho 2014. 
 
Concurso Agasalho 2014 
O grupo aqui reunido define que pelo fato de 2014 ser o ano em que o Brasil sediará a 
Copa do Mundo, o agasalho da associação deverá ser criado com as sugestões e 
participação dos associados SPM, e para tanto, propõem o lançamento de um concurso 
para a criação do design do agasalho 2014 da ARCO/SPM. Definem também que o 
vencedor, ganhará como prêmio um IPad e um agasalho ARCO/SPM edição 2014. Definem 
ainda que as regras para participação sejam publicadas no informativo e site. As três 
melhores sugestões serão divulgadas em forma de enquete no site da associação para 
escolha dos associados, onde a imagem mais votada será o tema do agasalho 2014 da 
ARCO/SPM. 
 
Sem mais nada a ser avaliado, a reunião termina as 20h30 com a ratificação unânime dos 
diretores nos assuntos abordados. O presidente agradece a presença de todos. 
 
 
Paulo Cézar de Souza - diretor presidente 
 
 
Jose Wilson Odorico Oliveira - diretor financeiro 
 
 
Robson da Costa – diretor administrativo 
 
 
Karina Alves Henrique - diretora sociocultural 
 
 
Isael Rodrigues de Lima – diretor esportivo 
 
 


