ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS SÃO PAULO METROPOLITANA

ATA DE REUNIÃO CONSELHO FISCAL ARCO SPM
29/03/2012
Aos vinte e nove dias do mês de março 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 40), 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 e Cremilton
Alves.
No início da reunião, a presidente informou que o candidato consultado para fazer parte
deste conselho não manifestou interesse, portanto foi solicitado que seja enviada uma
carta ao próximo candidato mais votado, a Sra. Edna de Oliveira Guimarães, consultando
seu interesse.
Em seguida, foram demonstradas pela Coordenadora do Financeiro as propostas para
aumento da mensalidade, bem como esclarecimentos do saldo final previsto para o ano
de 2012. Não houve aprovação pelos membros para que ocorra o aumento neste ano,
devendo aguardar o balanço final do ano para decisão, porém foi sugerido que em alguns
eventos haja a cobrança de um valor à parte do associado, pois desta forma o prejuízo
será menor.
A seguir, houve definições sobre a Assembléia Geral de aprovação de contas 2010 e
2011, para que ocorra no mês de abril, preferencialmente dia 25 – quarta feira, ou
próxima a esta data conforme disponibilidade de sala junto ao CECOR.
Logo após, foram analisados os documentos contábeis referente dezembro de 2011, não
havendo contestação ou desaprovação.
Este Conselho demonstrou interesse em realizar uma visita ao Residencial
Caraguatatuba, preferencialmente em conjunto com a Diretoria Executiva, em data a
definir.
Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 11h30, sendo a presente ata
assinada pelos presentes.
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