
ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

SÃO PAULO METROPOLITANA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA ARCO/SPM - 05/07/2017

As 18hOO do dia cinco de julho do ano de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Sede
Administrativa da ARCO/ 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;
Gerson Messias de Souza - Diretor Esportivo;
Wilson Faustino Anesio - Diretor Sociocultural;
Elaine Pereira da Silva Rafacho - Diretora Executiva;
Mizael Cassimiro - Diretor Institucional;
Reginaldo Dirceu da Silva - Diretor de Convênio;
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:

Contribuintes Especiais (Aposentados): O Diretor Financeiro, Santanna, apresentou para os membros
da Diretoria Executiva um relatório positivo, com a evolução de mais de 78% do quadro de contribuintes
especiais, no período de Junho/2014 à Junho/2017.

Inadimplência Acumulada (ARCO/SPM e Lojas Conveniadas): O Diretor Financeiro, Valdemir
Sant'anna apresentou para os Diretores o total dos débitos acumulados, ARCO/SPM e LOJAS
CONVENIADAS, referente ao período de Janeiro/2010 à Junho/2017 conforme descrito abaixo:

INADIMPLÊNCIA ACUMULADA ARCO/SPM: R$ 87.620,61
INADIMPLÊNCIA ACUMULADA LOJAS CONVENIADAS: R$ 279.142,76

Descentralização de Verba: Coforme relatórios apresentados, no 1° Semestre de 2017, a ARCO/SPM
repassou através da Descentralização de Verba, o valor de R$ 44.091,08 (quarenta e quatro mil, noventa
e um reais e oito centavos), atendo 58 (cinqüenta e oito) unidades dos Correios/ DR-SPM. O valor
repassado foi utilizado conforme informações abaixo:

Residenciais ARCO/SPM: é 'apresentado um comparativo com percentuais de ocupação em dias de
semana e finais de semana, dos meses de Janeiro à Junho de 2017 junto com a composição de receitas e
despesas dos três residenciais, referente ao primeiro semestre deste ano.

Sede Social e Esportiva: através do relatório de composição de receitas e despesas, foi identificado uma
melhora no fluxo financeiro da Lanchonete no período considerado como baixa temporada, de Abril à
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Junho e, consecutivamente, um aumento da demanda de publico freqüente no Clube, principalamente
devido a utilização da quadra poliesportiva para os jogos da Copa ARCO de Futsal 2017.

Eventos e Excursões: Os Diretores presentes avaliaram os resultados positivos e a grande participação
dos associados e familiares nos eventos e excursões realizados no 1° Semestre/2017. Ao total, a
ARCO/SPM investiu em torno de R$ 205.264,72 (duzentos e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro
reais e setenta e dois centavos), e atendeu um público de aproximadamente 3.267 (três mil e duzentos e
sessenta e sete), associados e dependentes, além de fornecer jogos de uniformes para as equipes
inscritas na Copa ARCO de Futsal 2017.

Cancelamentos e adesões: Foi identificado que no 1° Semestre/2018 a ARCO/SPM recebeu 132 novas
adesões e 376 desfiliações, sendo que boa parte dos cancelamentos é resultado da intensa campanha
de pedido de demissão voluntária realizada pelos Correios, que vem sendo revertido, através do aumento
das adesões dos contribuintes especiais.

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