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2º QUINZENA - DEZEMBRO DE 2014              FILIADA À FENAHTECT

REUNIÃO DO PROJETO AME CUPECÊ 1
LOTA O AUDITÓRIO DO SINTECT/SP

A AME-SPM ESTÁ REALIZANDO CADASTRO PARA FUTURO 
PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA  

FAIXA 1
LEMBRAMOS QUE O CADASTRO NÃO SE RESTRINGE SOMENTE 
A TRABALHADORES DOS CORREIOS

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

(GANHO BRUTO ATÉ R$ 1.600,00)

LEIA TAMBÉM:

SORTEIO DE FIM DE ANO DA HABITAÇÃO 
E DA BOLSA DE ESTUDOS
DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014
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MENSAGEM DE FIM DE ANO

RETROSPECTIVA 2014

ASSEMBLEIA ESTATUTÁRIA

ATUALIZAÇÃO DE DADOS

REUNIÃO DO  CONSELHO 
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 



A reunião se iniciou com 
uma saudação aos asso-
ciados por parte da presi-
dente da AME-SPM Elma, 
em seguida, o presidente da 
FENAHTECT Pedro Binotte 
também falou brevemente 
aos presentes, e apresentou 
o engenheiro Eduardo, da 
MG3 Construtora, responsável 
pelo projeto AME Cupecê 1. 
Eduardo, primeiramente 
saudou os presentes na 
reunião, futuros moradores 

REUNIÃO APRESENTA O ANDAMENTO DO PROJETO AME CUPECÊ 1
No dia 22 de novembro, no Auditório O Ecetista (sede do SINTECT/SP), diretoria da AME-SPM reúne os associados do 
grupo associativo do projeto AME Cupecê 1 para uma ampla apresentação sobre o andamento do projeto 

ACOMPANHE AS FASES DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
E O ANDAMENTO DE CADA UMA DAS ETAPAS:

3º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO

Depois de muita dis-
cussão, os conselheiros 
ligados aos movimentos 
populares votaram a 
proposta que altera o 
valor do Programa Par-
ceria Social para R$ 
400,00, no prazo de 30 
meses, com prorrogação 
até a moradia definitiva. 
A proposta defendida 
pelos conselheiros do 

No dia 05 de dezembro, a AME-SPM participou da terceira reunião do CMH (Conselho Municipal de Habitação de 
São Paulo). Como todos sabem, a AME faz parte do MUHAB (Movimentos Unidos pela Habitação), que elegeu cinco 
membros para o conselho.

MUHAB prevaleceu, 
em detrimento de ou-
tros conselheiros que 
defendiam R$ 585,00, 
valor esse que criaria um 
impasse e inviabilizaria 
qualquer tipo de reajuste 
além dos R$ 300,00 que 
vigora hoje.

Os conselheiros das 
Entidades ligadas ao 
MUHAB são favoráveis 

a alteração do prazo 
além dos 30 meses  para 
famílias em situação 
de alta vulnerabilidade, 
como idosos, deficientes, 
mulheres vítimas de vio-
lência doméstica, remo-
ções para obras públicas 
e áreas de risco.

Consideramos que, 
não havendo aumento 
do teto do orçamento da 
habitação, o remaneja-
mento de recurso para 
aumento do Parceria 
Social não deve dese-
quilibrar os percentuais 
dos vários itens da habi-
tação.

Vale lembrar que na 
proposta atual do Exe-
cutivo enviada à Câma-

ra, o Programa Parceria 
Social tem 91 milhões, 
enquanto que Regulari-
zação Fundiária tem 57 
milhões e Produção Ha-
bitacional tem apenas 
75 milhões.

Ao final da atividade, a 
presidente da AME-SPM 

Elma teve a oportunidade 
de conversar brevemente 
com o Secretário Munici-
pal de Hab itação de São 
Paulo, Sr. José Floriano 
de Azevedo Marques 
Neto.
SÃO PAULO COM + 
HABITAÇÃO
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Elma Gislene, Presidente da AME-SPM  ao lado de José Floriano, Secretário Municipal de Habitação de SP

Reunião do Conselho Municipal de Habitação

Elma, presidente da AME-SPM ao lado de Eduardo, da MG3 saúda os associados presentes na reunião

ASSOCIADOS CADASTRADOS NO PROJETO AME CUPECÊ 1 PRECISAM 
ATUALIZAR SEUS DOCUMENTOS. LEMBRANDO QUE TODOS ESSES 
DOCUMENTOS PRECISAM ESTAR ATUALIZADOS COM DATA DE NO 
MÁXIMO 30 DIAS.
Para maiores informações, entre em contato conosco, regularize sua situação 
e atualize o seu cadastro pelos telefones: (11) 3672-5648 – (11) 3313-1593 
ou ainda pelo e-mail contato@ame-spm.org.br.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:
•	 Comprovante	de	Endereço;
•	 Certidão	de	casamento;
•	 Comprovante	de	Renda;
•	 Extrato	analítico	do	FGTS.

dos edifícios, e ressaltou a 
importância do empenho da 
AME-SPM, junto à FENAH-
TECT para que este projeto 
finalmente se tornasse uma 
realidade.

Eduardo iniciou sua apre-
sentação, onde todas as 
fases de implantação do 
projeto foram devidamente 
explicadas, desde a formação 
do grupo associativo até o 
início das obras, previsto 
para janeiro de 2015.

-Formação do grupo 
associativo por parte da 
AME-SPM – 100% concluído;

-Aprovação do projeto 
por parte da Prefeitura de 
São Paulo – 90% concluído 
(É importante ressaltar que 
o projeto original já foi apro-
vado, porém sofreu algumas 
modificações, e o que está 
pendente por parte da pre-
feitura é apenas a aprovação 
destas alterações no projeto 
original);

-Execução dos projetos 
complementares para dar 
início às obras – 80% con-
cluído (ex: fundação, estru-
turação, alvenaria, elétrica, 
hidráulica, telefonia, etc...); 

-Contratação com a Caixa 
Econômica Federal – O 
empreendimento já está 
aprovado pela Caixa, 
ficando pendente apenas 
a contratação, que para 

se consolidar precisa estar 
comprovado que todos os 
projetos complementares 
estão concluídos, assim 
como a aprovação das 
modificações no projeto 
pela prefeitura, sendo que 
após estas etapas, será fei-
ta a contratação individual 
de cada membro do grupo 
associativo diretamente 
pela Caixa Econômica Fe-
deral.

A previsão para a convoca-
ção de todo o grupo asso-
ciativo para a contratação 
individual é entre dezembro 
de 2014 e janeiro de 2015.

Já a previsão para o início 
das obras é entre a segunda 
quinzena de janeiro e o início 
de fevereiro de 2015.

As datas previstas dependem 
principalmente da agilidade 
dos trâmites junto à Prefei-
tura de São Paulo.

É de suma importância 
nesta fase que antecede 
a contratação, que todos 
os associados que fazem 
parte do grupo associativo 
do AME Cupecê 1 mante-
nham seus pagamentos em 
dia, sua documentação em 
ordem e seus dados atuali-
zados, principalmente tele-
fone, endereço e e-mail.

A contratação depende 
do grupo completo, e caso 
a AME não consiga entrar 
em contato com algum 
dos membros por motivo 
de contatos desatualiza-
dos, documentação irre-
gular ou ainda no caso de 
algum membro não estar 
em dia com os pagamen-
tos das parcelas ou das 
contribuições,  isto pode 
complicar o processo de 
contratação, atrasando o 
início das obras.



AVISO IMPORTANTE
Solicitamos a todos os 
nossos sócios que realizem 
a atualização de seus dados, 
para evitar o risco de não 
receber nossos informes e 
para que a AME-SPM não 
tenha dificuldade em entrar 

em contato sempre que
se fizer necessário.

Faça sua atualização de
cadastro acessando

nossos sites para preencher o
formulário de atualização, ou 
se preferir entre em contato 
conosco através de nossos 

telefones.

Com o crescimento da AME-SPM, surge uma nova 
modalidade de associado: o Sócio Contribuinte
ENTENDA QUAIS SÃO OS TRÊS TIPOS DE SÓCIOS DA AME-SPM:

A AME-SPM, desde sua fundação contava com duas modalidades distintas 
de sócios: os Sócios Fundadores e os Sócios Participativos.

Os Sócios Fundadores são aqueles que, como o nome diz, fundaram a 
associação, e seus nomes constam do documento oficial da Ata de Funda-
ção da AME-SPM. É importante ressaltar que este  sócio não tem nenhuma 
vantagem sobre o Sócio Participante, apenas possuem a honra de terem 
seus nomes escritos na história da associação, e pagam o mesmo valor e 
tem os mesmos direitos e deveres dos outros sócios.

Já os Sócios Participantes, são todos aqueles que, obrigatóriamente são funcio-
nários dos Correios, e participam dos sorteios da carta de crédito habitacional e da 
bolsa de estudos, realizados periódicamente pela AME-SPM.

Com a mudança estatutária realizada no ano de 2013, a associação passou por 
um rigoroso processo de avaliação para comprovar sua capacidade e experiência 
no desenvolvimento de projetos habitacionais, e foi habilitada no Ministério das 
Cidades, podendo assim desenvolver seus próprios projetos habitacionais.

Esta	 grande	 conquista	 tornou	 necessária	 a	 criação	 de	 uma	 nova	
modalidade	de	associado:	o	Sócio	Contribuinte	-	que	não	precisa	ser	
funcionário	dos	Correios	-	e	por	isso	não	pode	participar	dos	sorteios	
da	carta	de	crédito	habitacional	e	da	bolsa	de	estudos,	mas	pode	se	
cadastrar	nos	projetos	habitacionais	da	AME-SPM.
É importante destacar que o Sócio Participante (Funcionário 
dos Correios) conta com uma grande vantagem: ele pode, 
além de concorrer aos sorteios, se associar também como 
Sócio Contruibuinte para ter acesso aos projetos habitacionais 
da AME-SPM.

Mensagem especial da AME-SPM a todos os seus sócios:

Neste	Natal,	a	AME-SPM	deseja	a	cada	um	de	seus	associados	que	
a	alegria	da	amizade,	 invada	seus	corações	e	os	tornem	mais	
felizes.	Que	as	estrelas	da	esperança	vos	abracem	de	tal	forma,	que	
vocês	venham	a	se	alegrar		a	cada	lembrança.	Que	os	presentes	de	
amor	sejam	 lembrados	por	 todos	os	dias	do	próximo	ano	prestes	
a	nascer.	Que	neste	Natal,	fique	na	memória	a	expectativa	de	uma	
vida	melhor	e	a	realização	de	dias	gloriosos.	Neste	Natal,	queremos	
e	precisamos	te	dizer	que	vocês	merecem	presentes	divinos,	e	
riquezas	que	abençoem	seus	corações.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo!

SORTEIO DE FIM DE ANO DA HABITAÇÃO 
E DA BOLSA DE ESTUDOS
SERÁ NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2014
VOCÊ TRABALHADOR DOS CORREIOS, QUE AINDA NÃO É SÓCIO CONTRIBUINTE - NÃO PERCA TEMPO E SE ASSOCIE!!!
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Vale a pena lembrar que 
a última assembleia onde 
houve alteração estatutária 
aconteceu há cerca de um 
ano e meio, e estas mudanças 
foram fundamentais para 
os avanços que a AME-S-
PM obteve neste período, 
destacando a habilitação 
no Ministério das Cidades, 
que possibilitou à associação 
encaminhar seus próprios 
projetos habitacionais, me-
diante o Programa Minha 
Casa Minha Vida do Governo 
Federal.

No decorrer deste processo, 
a direção da AME, auxiliada 
pela FENAHTECT, identifi-
cou que seriam necessários 
alguns novos ajustes para 
que a associação conso-
lidasse sua força na luta 
pela conquista da habitação 
popular para os trabalha-
dores, trazendo cada vez 
mais benefícios para seus 
associados.

As alterações necessárias 
identificadas pela direção 

da AME e da FENAHTECT 
foram inicialmente apresenta-
das e amplamente discutidas 
com os sócios presentes. 
Foram também tiradas to-
das as dúvidas, e por fim, fo-
ram postas à votação pela 
assembleia, que seguem 
abaixo:

-Estrutura Diretiva: a 
proposta aprovada consis-
te em um “enxugamento” 
da Direção Executiva da 
AME, que hoje conta com 
18 instâncias para apenas 
3. A nova Diretoria Execu-
tiva é composta por: 1 Di-
retor Executivo, 1 Diretor 
Financeiro e 1 Diretor Adminis-
trativo. Sendo que esta nova 
Diretoria Executiva pode 
criar e nomear (mediante 
a necessidade e sempre 
por meio de votações em 
assembleia) novas diretorias 
executivas específicas, 
tornando a diretoria mais 
funcional e efetiva.

-Tempo de mandato da 
Diretoria: a proposta apro-

vada consiste em um 
aumento dos atuais 3 
anos de mandato para 6 
anos, uma vez que a buro-
cracia envolvida nos trâmites 
para se construir um proje-
to habitacional dentro das 
estruturas legais, muitas 
vezes demora mais que 
estes três anos do atual 
mandato. Isto sem men-
cionar a questão de todo 
o planejamento envolvido 
em um projeto habitacional. 
Com um mandato tão curto, 
acaba-se por gerar a injus-
tiça de que a mesma diretoria 
que lutou para iniciar um 
projeto não consiga entre-
gar as chaves.

-Aumento da contribuição 
mensal para os sorteios: 
A taxa mensal do sócio 
participativo (o funcionário 
dos Correios, que participa 
dos sorteios da carta de cré-
dito habitacional e da bolsa 
de estudos) permanece a 
mesma desde a fundação 
da AME, com o valor de R$ 

10,00. Acontece que, como 
este valor nunca foi rea-
justado, os próprios sócios 
viram a necessidade de ao 
menos um reajuste nes-
te valor, subindo para R$ 
15,00. Com este aumento, 
será possível aumentar o 
valor das cartas de crédito, 
aumentando assim as pos-
sibilidades para o uso dos 
recursos dos prêmios para 
os contemplados.

Outro ponto que não cons-
tava inicialmente da pauta, 
mas foi abordado pelos só-
cios presentes e submetido 
à votação foi a questão da 
desfiliação do contempla-
do. O associado que foi 
contemplado com a carta 
de crédito habitacional ou 
com a bolsa de estudos, 
se desassociava da AME, 
por entender que não po-
deria ganhar novamente. A 
proposta apresentada, dis-
cutida, posta em votação e 
aprovada pela assembleia 
foi a de quem após ser 
contemplado, o ganhador 

não poderá se desfiliar da 
AME-SPM pelo prazo mí-
nimo de 60 meses. Caso o 
mesmo venha a se desfiliar 
da associação, deverá pagar 
integralmente os valores 
restantes para completar 
os 60 meses.

É de suma importância 
salientar que estas mudanças 
só aconteceram mediante a 
ampla discussão e livre de-
bate de ideias entre a AME
-SPM e seus associados em 
assembleia, previamente 
marcada e divulgada, nos 
moldes legais.

Esta é a postura da atu-
al gestão da AME-SPM, 
formada por funcioná-
rios da base da ECT, que 
reafirma o compromisso 
de trabalhar duro pela 
entidade e fortalecê-la 
cada vez mais, para que 
as conquistas venham 
na mesma proporção 
de todo o empenho e 
compromisso com a 
realização dos sonhos 
de nossos associados.

PARA CONSOLIDAR AVANÇOS, DIRETORIA E ASSOCIADOS DA AME-SPM 
DEFINEM IMPORTANTES MUDANÇAS ESTATUTÁRIAS
Em assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 22 de novembro no Auditório O Ecetista (sede do Sintect/SP), 
dezenas de associados da AME-SPM opinaram e ajudaram a direção da AME-SPM, representada pela Presidente 
Elma e o (Diretor/Conselheiro) Valter, juntamente ao Presidente da FENHAHTECT Pedro Binotte a definir novos 
parâmetros para que a associação continue avançando.

EXPEDIENTE: AME-SPM
Associação Pró-moradia e Educação dos Funcionários e Aposentados 

dos Correios

Tiragem: 3.000 exemplares

O ANO DE 2014 FOI SEM DÚVIDA, UM ANO MUITO SIGNIFICATIVO PARA A AME-SPM, POIS 
A ASSOCIAÇÃO APRESENTOU SEU PRIMEIRO PROJETO HABITACIONAL, O AME CUPECÊ 1
Uma grande conquista que foi resultado do empenho da atual gestão, composta por trabalhadores 
dos Correios, que tem demonstrado uma grande disposição na luta pela moradia
Em 2015, além do início das obras do projeto AME Cupecê 1, nossa meta é lançar mais projetos habitacionais 
para assim, cada vez mais fazer da nossa associação um instrumento para a conquista da moradia própria.
Nesta luta todos podem ajudar, divulgando as ações da AME-SPM aos amigos e colegas de trabalho.

NÃO PERCA TEMPO, SE ASSOCIE E FAÇA PARTE DESTA LUTA VOCÊ TAMBÉM!!
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Por ampla maioria, associados presentes na reunião  aprovam importantes mudanças estatutárias 

Silvana Azeredo defendendo mudanças no estatuto da AME-SPM

Edital de Convocação para Assembléia Geral Extraordinária da Associação Pró-Moradia e Educação dos
Empregados e Aposentados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - AME São Paulo Metropolitana.

A AME através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por sua Presidente Sra. Elma Gislene dos Santos, no uso de 
suas atribuições (Artigo 42, Paragrafo XIV) do Estatuto, convoca todos os associados para Assembléia Geral Extraordinária , que 
será realizada na sede da Associação, situada à Rua Prestes Maia, 241 22 andar sala 2213, Centro/SP às 10:00 horas em primeira 
chamada e as 10h30 em segunda chamada, do dia 16 de Dezembro de 2014, com a seguinte ordem do dia: Prestação de Contas e 

Previsão Orçamentaria
Elma Gislene dos Santos- Presidente da Diretoria Executiva AME-SPM


