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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL ARCO SPM 

 

19/03/2015 

 

Aos dezenove dias do mês de março 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 e 

dos membros Srs. Josivaldo Antonio da Silva, Francisco de Assis Garcia, Amarildo Pereira Prado e Luiz 

Lozzardo Filho, estabelecendo quórum conforme previsto no artigo 34 do estatuto social. 

 

A presidente ressalta a importância da presença dos Conselheiros nas reuniões, assim como para com os 

temas a serem abordados nesta reunião: Análise dos Documentos Contábeis e acompanhamento das 

despesas extras realizadas conforme orçamento 2015. 

 

A presidente apresenta o relatório de acompanhamento das despesas extras aprovadas em orçamento 

para o ano de 2015, identificando o que foi realizado em janeiro e fevereiro/15, bem como as 

justificativas para os itens ainda relativos ao ano de 2014. Todas as dúvidas pertinentes foram 

esclarecidas. 

 

Em seguida, os documentos contábeis ref. JANEIRO/2015 foram examinados pelos Conselheiros, 

havendo parecer favorável para aprovação das contas. 

 

Os Conselheiros recomendam estudos sobre redução de custos de contas relativas a água, luz e telefone 

fixo, bem como a captação de águas pluviais nas unidades da ARCO/SPM para reuso. 

 

Nada mais tendo a ser  tratado, a Presidente do Conselho Fiscal encerra a presente 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 (não compareceu) 

 

 

 

 

Josivaldo Antonio da Silva     Francisco de Assis Garcia 

Conselheiro       Conselheiro 

 

 

 

 

Luiz Lozzardo Filho      Amarildo Pereira Prado 

Conselheiro       Conselheiro  


