ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS SÃO PAULO METROPOLITANA

ATA DE REUNIÃO CONSELHO FISCAL ARCO SPM
24/05/2012
Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, às 9h00, reuniram-se
nas dependências da Sede Administrativa da Associação Recreativa dos Empregados
dos Correios - São Paulo Metropolitana, o Conselho Fiscal, com a presença dos Srs.
Ozélia Alves Flores Cavalcanti, Presidente e os conselheiros Cremilton Alves, Edna de
Oliveira Guimarães e Mizael Cassimiro da Silva.
No início da reunião, foram definidas as datas para visita ao Residencial Caraguatatuba e
Mares do Sul, com utilização do veículo da ARCO/SPM, sendo 24/06/12 para o
Residencial Caraguatatuba e 22/07/12 para o Residencial Mares do Sul.
No decorrer da reunião os documentos contábeis referentes a janeiro/2012 foram
analisados, com algumas observações e sugestões:
• Todos os recibos de despesa com taxi deverão ser atestados e detalhados por
quem utilizou.
• Inclusão de taxa de administração no valor de R$1,00 (um real), para a venda de
cada ingresso Cinemark.
• Para compras de material de escritório, informática e limpeza, verificar a
possibilidade em se trabalhar com contrato de registro de preço.
Após análise dos documentos e não havendo mais nada a relatar, houve parecer
favorável do Conselho Fiscal para aprovação das contas de Janeiro/2012.
Em seguida, foi marcada uma reunião extraordinária para 21/06/12, tendo como pauta a
análise dos documentos contábeis de fevereiro e março/2012, pois devido à quantidade
de assuntos tratados nas reuniões anteriores não houve tempo hábil para se analisar os
documentos no prazo.
A Presidente deste Conselho solicitou que os membros encaminhem via e-mail até
05/07/12, assuntos para serem inclusos na pauta da reunião de 22/07/12.
Nada mais tendo a ser discutido, a Sra. Ozélia encerra a reunião agradecendo a presença
de todos.

Ozélia Alves Flores Cavalcanti
Presidente

Cremilton Alves
Conselheiro

Edna de Oliveira Guimarães
Conselheira

Mizael Cassimiro da Silva
Conselheiro
1

