ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS SÃO PAULO METROPOLITANA

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA EXECUTIVA ARCO/SPM
02/04/2012
Aos dois dias do mês de abril de dois mil e doze, reuniram-se nas dependências do
Centro de Educação Corporativa - CECOR da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (Sala 40), a Diretoria Executiva da Associação Recreativa dos Empregados
dos Correios - São Paulo Metropolitana com a presença dos Srs. Paulo Cézar de Souza,
Presidente, Terrônio Moreira dos Reis, Diretor de Comunicação, Isael Rodrigues de Lima,
Diretor Esportivo, Robson da Costa, Diretor Administrativo e Marcus Vinícius Bento
Gonçalves.
Em início a reunião, o presidente Paulo Cézar de Souza cumprimenta a todos e em
seguida, o Diretor Administrativo Robson da Costa, apresenta o Regimento Interno da
Diretoria e funcionários ARCO/SPM. Neste regimento, há os deveres, obrigações,
respeito e a importância de cada item informado neste regimento, ficando clara a
importância em aprovar e autorizar pagamentos e despesas, investimentos cujos valores
monetários em reais, tenham sido superiores aos valores previstos no orçamento anual
aprovado pela Diretoria e Conselhos, bem como autorizar as provisões contábeis da
Associação, independente de seu valor, mediante proposta do Diretor Financeiro. Deu-se
o exemplo da Corrida e caminhada, onde mesmo ultrapassando um pouco da verba
disponível, poderá ser aprovado.
O Diretor Administrativo ressalta: “Temos que dar prosseguimento em tudo que estava
dando certo, tais como eventos, jogos e equipe de corrida”.
No mesmo regimento, foi colocado a importância dos e-mails, o meio de comunicação
entre os diretores, tornando válido este meio de comunicação.
As cartas feitas pela administração Arco, deverão ter conhecimento da Diretoria, a
princípio pelo Presidente, Paulo Cézar de Souza e pelo Vice-Presidente Fábio de Souza
Andrade, porém, o Sr. Marco Vinicius Bento Gonçalves solicitou que o Diretor
Administrativo Robson da Costa, também tome ciência das cartas, sendo assim, nenhuma
carta deverá ser encaminhada sem o conhecimento dos membros desta Diretoria,
evitando a quebra da hierarquia.
O Diretor Administrativo, Sr. Robson da Costa ressaltou a importância de valorizar as
pessoas, conhecer e ter a humildade em observar e ouvir. Informou também sobre o
horário da Sede Social, para uma possível alteração com 30 minutos a mais no seu
fechamento, passando das 21h00 para as 21h30, mas nos dias que não houver jogos ou
churrascos, os funcionários poderão sair mais cedo, sendo aprovados por todos os
presentes.
Após, foi apresentado o laudo de avaliação do Residencial Caraguatatuba, executado
pela empresa JC Engenharia, onde o Sr. Marcus Vinícius Bento Gonçalves relata a
comparação de casas e terrenos daquela região avaliada por esta empresa.
O valor do terreno do residencial é de R$1.188.357,00 e a área construída é de
R$1.387.964,00, informando que a projeção para venda é de 20% abaixo do valor
apresentado neste laudo. Foi solicitado que para a próxima reunião, seja apresentado um
levantamento pelo funcionário Diógenes das utilizações e valores na alta e baixa
temporada, após isso, será agendado uma reunião com o presidente da ARCO/SPI para
uma possível negociação de compra da parte ARCO/SPI (46%).
Em relação ao veículo para a ARCO/SPM, o presidente Sr. Paulo Cézar de Souza
apresentou as opções “branca e prata”, sendo escolhida pelos presentes a cor prata.
Informou também que o modelo do Fiat Doblo, será 1.8, por ser de fácil revenda e por
possuir banco adicional.
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Em seguida, o Sr. Paulo Cézar de Souza fala sobre o Seguro ARCO Mais Família,
onde menciona a ação contra a seguradora ARCOVIDA, a ida de um representante a
Brasília e o contato com o Sr. José Furian Filho. Estamos negociando que as cartas de
cancelamentos da seguradora ARCOVIDA sejam encaminhadas diretamente para a
GAREC/DR/SPM ou DAREC/DR/BSB, evitando assim processos burocráticos e
reclamações futuras.
O Diretor de Comunicação, Sr. Terrônio Moreira dos Reis diz em estar disposto a
organizar uma festa nas regiões 02 e 07, onde o Presidente, Sr. Paulo Cézar de Souza
solicita um levantamento do orçamento onde a verba deverá ser proporcional a cada
região. Foi solicitado que a funcionária Priscila da administração ARCO, responsável
pelas comissões, deverá fazer o levantamento dos associados destas regiões.
O presidente, Sr. Paulo Cézar de Souza informa que o valor para cada região é de
R$10.000,00 (dez mil reais), valor este que nem todos tem conhecimentos, mas foi
discutido em reunião passada e a pedido do Sr. Presidente, foi colocado em ata e
aprovado pelos presentes naquela reunião.
Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 21h20 pelo Presidente, sendo a
presente ata assinada pelos presentes.
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