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ASSOCIAÇÃO

RECREATIVA DOS EMPREGADOS

DOS CORREIOS

SÃO PAULO METROPOLITANA

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA ARCO/SPM - 09/08/2016

As 18hOO do dia nove de agosto
Administrativa

do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da Sede

da ARCO/ SPM, iniciou-se a reunião da Diretoria Executiva da ARCO/SPM, presidida pelo

Presidente, Sr. Paulo Cézar de Souza e com a presença dos diretores:

•
Paulo Cézar de Souza - Presidente;
José Wilson Odorico de Oliveira - Vice Presidente;
Valdemir Sant'anna - Diretor Financeiro;
Julio Cesar Alves de Meio - Diretor Administrativo;
Gerson Messias de Souza - Diretor Esportivo;
Wilson Faustino Anesio - Diretor Sociocultural;
Mizael Cassimiro - Diretor Institucional;
Marcus Vinicius Bento Gonçalves - Diretor da Baixada Santista.
O Presidente agradece a presença de todos, reintera o trabalho voluntário

e a realização desta reunião

fora do horário de trabalho e passa a palavra ao Diretor Financeiro, Valdemir Sant'anna.
Os trabalhos se iniciam com os seguintes temas a serem discutidos:
Residenciais ARCO/SPM: é apresentado

um comparativo

semana e finais de semana, dos meses de Janeiro

com percentuais de ocupação em dias de

à Julho de 2016 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 e, consecutivamente,

um aumento da demanda de publico

freqüente no Clube.
Eventos e Excursões: Após apresentação do histórico de custos dos eventos e excursões: Festa Julina
Solidária e Cidade das Crianças, todos os diretores presentes avaliaram os resultados positivos e a grande
participação dos associados e seus familiares. Alguns pontos a serem melhorados

no evento da Festa

Julina Solidária também foram abordados, como a diminuição do tempo de espera na fila para retirada do
pastel e cachorro quente. Também foi aprovado o início das vendas dos convites para os Bailes de São
Paulo e da Baixada Santista.
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