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Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, às onze horas, no
décimo nono andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A, Brasília,
Distrito Federal, reuniu-se o Conselho Fiscal da ECT para a realização da quarta
reunião extraordinária deste exercício. Presentes o Presidente do Conselho, Joelson
Vellozo Júnior, e os Conselheiros Manoel Joaquim de Carvalho Filho e Cristian
William de Sousa Cunha. O Presidente declara aberta a sessão e dá início aos
trabalhos. 1. MATÉRIA - 1.1. Relatório de Gestão - 2012. O Conselho Fiscal
inicialmente registra que teria sido conveniente o Colegiado já dispor, neste
momento, do relatório de controles internos elaborado pelos auditores
independentes, como subsídio à análise do processo de prestação de contas anual.
Em seguida, examina a manifestação da Auditoria interna, sobre o Relatório de
Gestão - 2012 e, à vista do disposto no Art. 30, inciso I, do Estatuto da ECT, os
Conselheiros opinam quanto ao seu conteúdo, conforme Parecer/CF-04/2013, como
segue: "O Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em
sua 4° reunião extraordinária, realizada em 21 de maio de 2013, com base nos
termos do Art. 30, Inciso 1, do Estatuto da ECT, com o propósito de dar
cumprimento à IN/TCU N° 63/2010, DN/TCU N° 108/2010 e 117/2011,
PORTARIA-TCU N°123/2011 e NE/CGU N° 03/2010, examinou o Relatório de
Gestão de 2012 e opinafavoravelmente a sua aprovação, observadas as avaliações
da gestão e dos controles intern9j da ~mpresa registradas no Parecer da Auditoria
Interna". ENCERRAMENTO/áda
mais havendo a tratar, às doze horas foi
l/I
V
encerrada a sessão, da qual ew1
, Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária
das reuniões do Conselho iscal, lavrei a presente ata, que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelos presentes.

Joelson eU o Júnior
Presidente
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