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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL ARCO SPM 

 

21/10/2015 

 

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às 8h30 minutos, reuniu-se nas 

dependências da Sede Administrativa da Associação Recreativa dos Empregados dos Correios – São 

Paulo Metropolitana, o Conselho Fiscal, com a presença da Presidente Sra. Edna de Oliveira Guimarães,  

do Vice Presidente Sr. Wellington de Oliveira Nascimento e dos membros Srs. Josivaldo Antonio da Silva, 

Francisco de Assis Garcia, Luiz Lozzardo Filho e Amarildo Pereira Prado. Estabelecendo quorum 

conforme previsto no artigo 34 do estatuto social. 

 

A reunião foi iniciada com a análise dos documentos contábeis ref. JUNHO E PARTE de JULHO/2015. 

Foram examinados pelos Conselheiros, havendo parecer favorável para aprovação das contas com as 

seguintes solicitações: 

 

• As notas fiscais/recibos devem ser atestadas no verso, pelo responsável da área que 

compreende a compra e ou/gestão de contrato de serviços. 

• As compras/serviços a partir de R$1.000,00 (um mil reais), deverão ser executadas mediante 

apresentação de 03(três) orçamentos, com exceção aos casos justificados previamente. 

• Os recibos de despesa de taxi deverão conter no verso a descrição da sua finalidade por quem 

utilizou, bem como no ato da utilização solicitar nota fiscal ou recibo com CNPJ. 

• O procedimento interno ref. a utilização do veículo da ARCO deverá ser mantido como do início, 

ficando um funcionário responsável pelo controle, devendo conter no termo de utilização a 

justificativa da retirada do veículo na Sede Social e o km previsto, incluindo o envio de relatório 

mensal ao departamento financeiro para conferência e descrição quanto a utilização do 

pedágio, estacionamento e combustível, bem como a cobrança de eventuais multas ao condutor 

responsável. 

• Reembolso de R$180,00 (cento e oitenta reais) ao caixa da ARCO, para cobrir a despesa indevida 

com serviço prestado em caráter particular (autorização de pagamento nº5049) 

 

Este Conselho solicita a presença do Vice Presidente da Diretoria Executiva na próxima reunião. 

 

Nada mais tendo a ser tratado, a Presidente do Conselho Fiscal  Sra. Edna encerra a reunião 

agradecendo a presença de todos, sendo esta Ata assinada pelos presentes em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma e disponibilizada no site da ARCO/SPM. 

 

 

 

Edna de Oliveira Guimarães    Wellington de Oliveira Nascimento   

Presidente      Vice Presidente    

 

 

Josivaldo Antonio da Silva     Francisco de Assis Garcia 

Conselheiro       Conselheiro 

 

 

Luiz Lozzardo Filho      Amarildo Pereira Prado 

Conselheiro       Conselheiro  


