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ATA DE REUNIÃO CONSELHO FISCAL ARCO SPM 

 
13/12/2012 

 
Aos treze dias do mês de dezembro 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 do Vice Presidente Sr. Mizael 
Cassimiro da Silva e dos conselheiros Srs. Amarildo Pereira Prado, Cremilton Alves e Edna de 
Oliveira Guimarães. 
 
No início da reunião o Vice Presidente Sr. Mizael, informou que a Presidente Sra. Ozélia Alves 
Flores solicitou via carta datada de 05 de dezembro de 2012 ao Presidente da Diretoria Executiva 
Sr. Paulo Cezar de Souza, o seu afastamento pelo período de 12 meses a partir de janeiro/2013, 
porém de acordo com o Estatuto o deferimento desta solicitação cabe ao Presidente do Conselho 
Deliberativo Sr. Valdenir Sant anna, portanto terão que aguardar a próxima reunião daquele 
Conselho para providências quanto a eleição do novo vice presidente deste Conselho Fiscal. 
 
Em seguida, o Sr. Mizael sugeriu que cada um fizesse análise individual da proposta orçamentária 
para o ano de 2013, dando seqüência a análise em conjunto. Todos os questionamentos foram 
esclarecidos, observando as justificativas para os itens de grande relevância a serem 
apresentados aos associados. 
 
Este Conselho entende que o aumento da mensalidade é primordial para um grande salto na 
qualidade dos serviços oferecidos por esta Associação, sua manutenção e equilíbrio financeiro, 
sendo o aumento de 02 (dois) % aprovado por unanimidade. 
 
Fica desde já definido o calendário de reuniões para o ano de 2013, sendo: 
03 de janeiro, 21 de fevereiro, 21 de março, 18 de abril, 23 de maio, 20 de junho, 18 de julho, 22 
de agosto, 19 de setembro, 17 de outubro, 21 de novembro e 05 de dezembro. 
 
Nada mais tendo a ser tratado, o Sr. Mizael encerra a reunião agradecendo a presença de todos, 
sendo esta ata assinada pelos presentes. 
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