ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS SÃO PAULO METROPOLITANA

ATA DE REUNIÃO CONSELHO FISCAL ARCO SPM
23/08/2012
Aos vinte e três dias do mês de agosto 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. Mizael Cassimiro da Silva,
Presidente em exercício e os conselheiros Amarildo Pereira Prado, Claudio Carvalho Dias,
Cremilton Alves e Edna de Oliveira Guimarães.
No início da reunião, o presidente em exercício Mizael Cassimiro da Silva, apresentou aos
presentes o novo membro deste Conselho Sr. Claudio Carvalho Dias e esclareceu que por ele
encontrar-se afastado da ECT em razão de candidatura municipal, de acordo com o previsto no
artigo 35° do estatuto social este conselheiro será convidado para as reuniões.
Para as eventuais despesas de emergência o orçamento não será necessário, mas cabendo
manterem-se critérios internos por parte dessa administração.
O Presidente em exercício solicitou da Gerente Dalva de Oliveira Prado, esclarecimentos
pertinentes ao orçamento 2012, sendo abordados os seguintes assuntos:
•
•
•
•
•
•

Fontes de receitas atuais
Receita Seguro de Vida ARCOVIDA
Receita Seguro de Vida ARCO Mais Família
Despesas acrescentadas nos últimos anos devido aos novos patrimônios conquistados
Redução do repasse de promotores devido à perda de conveniados
Despesas Esportivas

No decorrer da reunião, os documentos contábeis referentes a abril/12 foram analisados e não
havendo nada a relatar, houve parecer favorável do Conselho Fiscal para aprovação das contas.
Conforme reunião conjunta ocorrida no Residencial Campestre Atibaia em 05/05/12 ficou
acordado, que quando da deliberação final nas reuniões da Diretoria Executiva, em nome da
unidade deverá estar presente os Presidentes dos Conselhos.
Nada mais tendo a ser discutido, o Sr. Mizael Cassimiro da Silva encerra a reunião agradecendo a
presença de todos.
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