ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS SÃO PAULO METROPOLITANA

ATA DE REUNIÃO CONSELHO FISCAL ARCO SPM
19/07/2012
Aos dezenove dias do mês de julho 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, a presidente Ozélia Alves Flores Cavalcanti informou aos presentes sobre a
solicitação de saída da vice-presidente Sra. Silvana Rodrigues de Freitas, neste ato, deferida pela
presidente. No mesmo ato, foi feito uma votação entre os presentes para eleger o novo vicepresidente deste Conselho. O eleito foi o Sr. Mizael Cassimiro da Silva com 02 (dois) votos para o
triênio 2011/2014. Não houve necessidade do voto de minerva da presidente.
Com a saída da conselheira Sra. Silvana Rodrigues de Freitas, seguindo a classificação dos
candidatos eleitos, foi feita carta de convocação para o Sr. Claudio Carvalho Dias, o qual terá até
dia 26/07/12 para manifestação.
De acordo com o previsto no artigo 35° do estatuto social, a presidente Ozélia Alves Flores
Cavalcanti informou seu afastamento da ECT em razão de candidatura municipal e a partir desta
data, a mesma não exercerá mais o cargo de presidente deste Conselho, ficando neste ato, o Sr.
Mizael Cassimiro da Silva no Conselho Fiscal pelo período de seu afastamento empossado no
cargo de presidente deste Conselho Fiscal, cujo qual, prossegue com essa reunião.
No relatório feito sobre a visita no Residencial Caraguatatuba foram solicitadas por este Conselho
documentações comprobatórias de averiguação, dos quais, foram compreendidas as dúvidas
geradas no momento da vistoria naquele Residencial, nada tendo a relatar.
Os documentos contábeis referentes a abril e maio/2012 não foram analisados em razão do
tempo, ficando para a próxima reunião. Por unanimidade foram alteradas as datas do calendário
de reuniões deste órgão, que, ao invés de bimestrais passarão a ser mensais devido à quantidade
de documentos que necessitam de avaliação. Assim, fica alterado o calendário das próximas
reuniões para as seguintes datas: 23/08/2012; 27/09/2012; 25/10/2012; 22/11/2012 e 06/12/2012,
todas no período da manhã no horário das 09h às 12h.
Foi confirmada a visita ao Residencial Mares do Sul com a utilização do veículo da ARCO/SPM
para o dia 22/07/2012.
Nada mais tendo a ser discutido, o Sr. Mizael Cassimiro da Silva encerra a reunião agradecendo a
presença de todos.
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