ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS SÃO PAULO METROPOLITANA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL PARA APROVAÇÃO
DO ORÇAMENTO 2012 DA ARCO/SPM
07/12/2011
Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, as 9h50, reuniram-se nas
dependências do Centro de Educação Corporativa - CECOR da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (Sala 30), o Conselho Fiscal da Associação Recreativa dos
Empregados dos Correios - São Paulo Metropolitana, com a presença dos Srs. Ozélia
Alves Flores Cavalcanti, Presidente, Zorobabel Rodrigues de Vasconcelos, VicePresidente e os conselheiros Cremilton Alves e Amarildo Pereira Prado. A reunião ocorreu
em conjunto com o Conselho Deliberativo e o presidente da Diretoria Executiva.
Em início a reunião, o presidente do conselho deliberativo, Romildo Lopes Patrocínio
cumprimenta a todos e solicita ao Sr. Valmir Silva, Sub Gerente ARCO/SPM a
apresentação sobre a ARCO/SPM, seus Residenciais, a Sede Social e suas respectivas
receitas e despesas. Em seguida, a Sra. Paula Carboni Coordenadora do Financeiro
ARCO/SPM, apresenta a proposta orçamentária da associação para o ano de 2012 para
avaliação e aprovação de cada conselheiro presente, contendo onze páginas distribuídas
nas seguintes subdivisões:
1.1. receitas
2.1. despesas diretoria administrativa;
2.2. despesas diretoria esportiva;
2.3, despesas diretoria sociocultural;
2.4. despesas sede social e esportiva;
2.5. despesas residencial Caraguatatuba;
2.6. despesas residencial Mares do Sul;
2.7. despesas residencial Campestre Atibaia;
2.8. despesas patrimonial
2.9. resumo orçamentário
Em seguida, foram discutidos alguns pontos para avaliação e aprovação para o ano de
2012:
Residencial Caraguatatuba
Foi apresentada aos presentes a situação do Residencial Caraguatatuba, onde há uma
grande necessidade de reforma, mas primeiramente será realizada uma avaliação
imobiliária do imóvel. Após isso, será agendada uma reunião com o presidente da
ARCO/SPI para ser negociada a compra ou venda de ambas as partes, pois hoje o
residencial é dividido em 11 apartamentos para a DR/SPM e 9 apartamentos para a
DR/SPI.
Seguro Bradesco
Foi apresentado pelo presidente da Diretoria Executiva, Paulo Cezar de Souza o novo
convênio “Seguro ARCO Mais Família”, que oferecerá benefícios e vantagens aos nossos
associados e dependentes, sendo aprovado por todos os presentes.
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Compra de um veículo para a ARCO/SPM
A necessidade de um carro para a associação é grande, sendo necessário para visitações
mensais em nossos residenciais, compras de materiais dentre outros, pois hoje, estes
serviços são utilizados com carros particulares dos funcionários da administração. Foi
sugerida a compra de uma dublo, pelo tamanho, capacidade e espaço do veículo, sendo
aprovado por todos os presentes.
Calendário anual das reuniões
Foi definido o calendário anual das reuniões para o ano de 2012:
Jan: 19/01/12
Fev: 11 e 12(local a ser definido) e 16/02/12
Mar: 22/03/12
Abr: 26/04/12
Mai: 24/05/12
Jun: 21/06/12

Jul: 19/07/12
Ago: 23/08/12
Set: 27/09/12
Out: 25/10/12
Nov: 24 e 25/11/12(aprov. Orçamento 2013)
Dez: 06/12/12

Foi aprovado por todos os presentes que as reuniões sejam realizadas no Edifício Sede,
desde que nestas datas, as salas estejam disponíveis para uso.
Diante das propostas analisadas, este conselho aprova os itens acima, em prol da
continuidade de ações que beneficiarão não só o quadro associativo desta instituição
como também o patrimônio da mesma. Houve unanimidade neste conselho na aprovação
do orçamento ARCO/SPM 2012.
Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada as 14h00, sendo a presente ata
assinada pelos presentes.

Ozélia Alves Flores Cavalcanti
Presidente Conselho Fiscal

Zorobabel Rodrigues de Vasconcelos
Vice-Presidente Conselho Fiscal

Cremilton Alves
Conselheiro

Amarildo Pereira Prado
Conselheiro
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