ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS SÃO PAULO METROPOLITANA

ATA DE REUNIÃO CONSELHO FISCAL ARCO SPM
19/01/2012
Aos dezenove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, às 9h00, reuniram-se
nas dependências do Centro de Educação Corporativa - CECOR da Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (Sala 49), o Conselho Fiscal da Associação Recreativa dos
Empregados dos Correios - São Paulo Metropolitana, com a presença dos Srs. Ozélia
Alves Flores Cavalcanti, Presidente e os conselheiros Amarildo Pereira Prado, Mizael
Cassimiro da Silva e Silvana Rodrigues de Freitas.
No início da reunião, a presidente informou sobre o desligamento do Vice Presidente Sr.
Zorobabel Rodrigues de Vasconcelos da ECT, bem como sua desvinculação da ARCO.
Foi solicitado que seja enviada uma carta ao próximo candidato mais votado, o Sr.
Alexandre Martins de Sousa, para consulta de seu interesse em participar deste
Conselho.
A Presidente Sra. Ozélia informou que a Sra. Silvana será a nova Vice Presidente deste
Conselho.
Foi definido que o conselheiro que obter 03 faltas seguidas sem justificativa, será
suspenso.
A seguir foi explicado o formato para a realização da Assembléia Geral de Aprovação de
Contas, com os esclarecimentos sobre a aprovação do exercício de 2010, em que foi
realizada auditoria das demonstrações Contábeis e as mesmas encontraram-se
adequadas. A assembléia ficou definida para o mês de abril, com a aprovação dos
exercícios de 2010 e 2011.
Logo após, foi solicitado que seja marcada uma visita a Granado Consultora Empresarial,
para que este conselho acompanhe os procedimentos de lançamentos contábeis, visando
ao mínimo o básico conhecimento.
Este conselho por unanimidade definiu que as reuniões serão bimestrais, sendo a
próxima agendada para 22/03 no período das 09 às 12 hrs.
Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada as 11h30, sendo a presente ata
assinada pelos presentes.
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