ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS SÃO PAULO METROPOLITANA

ATA DE REUNIÃO CONSELHO FISCAL ARCO SPM
20/06/2013
Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, 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 da Vice
Presidente Sra. Edna de Oliveira Guimarães e dos Conselheiros Srs. Amarildo Pereira
Prado e Cremilton Alves.
No início da reunião, os documentos contábeis referentes à Março e Abril/13 foram
analisados. Foi observado o pagamento de multa do veículo ARCO, em que o infrator
desrespeitou o rodízio, sendo esclarecido que por se tratar de emergência relacionada ao
Baile ARCO 2012, não houve outra opção e que os pontos foram transferidos para o
infrator.
Em seguida, foi sugerido que todas as multas sejam analisadas quanto à isenção do
infrator no pagamento, visto que cada condutor deve zelar pelo bem da associação,
evitando o bloqueio do veículo.
Logo após, foi solicitado um levantamento das multas imputadas ao veículo ARCO, para
verificar a demanda, e se for o caso, a viabilidade de reserva para o próximo orçamento
destinado a compra de veículo utilitário, devido às necessidades da Sede Social, visitas
aos Residenciais e participação nos eventos, visando um melhor atendimento da
associação.
A seguir, foi sugerido um estudo de captação de águas e aproveitamento das águas de
todas as piscinas, com o objetivo da reutilização na lavagem das áreas interno-externas e
como ajuda ao meio ambiente.
Todos os demais questionamentos foram esclarecidos, havendo parecer favorável do
Conselho Fiscal para aprovação das contas.
Nada mais tendo a ser tratado, a Sra. Edna encerra a reunião agradecendo a presença de
todos, sendo esta ata assinada pelos presentes.
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