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ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA ARCO/SPM 
06/02/2012 

 
 
 

�

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, reuniram-se nas dependências do 
Centro de Educação Corporativa - CECOR da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Sala 
38), 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, José Wilson Odorico Oliveira, Diretor Financeiro, Terrônio 
Moreira dos Reis, Diretor de Comunicação, Isael Rodrigues de Lima, Diretor Esportivo, 
Robson da Costa, Diretor Administrativo, Antonio Carlos dos Santos e Marcus Vinícius 
Bento Gonçalves e como convidados o Presidente do Conselho Deliberativo, Romildo 
Lopes Patrocínio, o Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, Valdemir Sant´anna e a 
Presidente do Conselho Fiscal, Ozélia Alves Flores Cavalcanti. 
Em início a reunião, o presidente Paulo Cézar de Souza cumprimenta a todos e solicita 
que o Sr. Antonio Carlos dos Santos faça a leitura do novo contrato para que sejam feitas 
as correções necessárias para a contratação da empresa que executará os eventos 
esportivos e socioculturais para o ano de 2012, conforme informações abaixo: 
- Foi decidido que o novo contrato de eventos esportivos será assinado pelo Presidente e 
o Diretor Administrativo da ARCO/SPM; 
- Além dos dados da empresa (CNPJ, endereço, inscrição estadual, representante legal, 
etc), serão incluídas todas as especificações técnicas dos eventos esportivos e 
socioculturais, sendo estas informações aprovadas por todos os presentes. 
Antes da apresentação para as empresas prestadoras de serviços, o contrato terá que ser 
avaliado por um advogado contratado pela ARCO/SPM. 
Após, o Vice-Presidente Sr. Fábio de Souza Andrade, faz a leitura das especificações 
técnicas do novo contrato, sendo aprovada por todos os presentes. Foi informado 
também, sobre a situação da escolinha de esportes, onde a mesma será discutida na 
próxima reunião. 
Devido à necessidade de iniciar o primeiro evento esportivo, ficou determinado que fosse 
solicitado a empresa MG Pacheco que apresentasse orçamento para a realização a Copa 
de Futsal, para posterior avaliação devido aos demais orçamentos obtidos, pois as 
inscrições já estão abertas desde o dia 26/01, com encerramento das inscrições em 
17/02/2012. 
Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 21h30 pelo Presidente, sendo a 
presente ata assinada pelos presentes. 
  
 
 
 
 

Paulo Cézar de Souza    Fábio de Souza Andrade 
 
 
 
 
 
 
José Wilson Odorico Oliveira   Terrônio Moreira dos Reis  
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Robson da Costa     Isael Rodrigues de Lima 
 
 
 
 
 
 
Antonio Carlos dos Santos   Marcus Vinícius Bento Gonçalves 
 

   
 
 
   


