CSU CARDSYSTEM S.A.
CNPJ/MF nº 01.896.779/0001-38
NIRE: 35300149769
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2016
1.

DATA, HORA E LOCAL. Realizada em 03 de março de 2016 às 14:00 horas, na filial
Faria Lima da Companhia, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1306, Mezanino, Pinheiros.

2.

Convocação e Presença. Devidamente convocados, estavam presentes os seguintes
membros titulares do Conselho Fiscal: Sr. Luciano Carvalho Ventura, Sr. Luiz
Cláudio Fontes e Sr. Sérgio Tuffy Sayeg. Também presentes o Sr. Luiz Carlos
Marques, sócio, e Ricardo Prado, gerente, ambos da Ernst & Young Auditores
Independentes. Por parte da Administração da Companhia, o Diretor, Sr. Ricardo
Ribeiro Leite, o Superintendente de Controladoria, Sr. Célio Rorato Junior, o Gerente
de Contabilidade, Sr. Felipe da Silva e o Superintendente Jurídico, Sr. Fábio André
Cícero de Sá.

3.

MESA. Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente; Luiz Cláudio Fontes – Secretário.

4.

ORDEM DO DIA. Como era do conhecimento de todos, o Sr. Presidente esclareceu
que a presente reunião tinha por ordem do dia: (i) Leitura das atas de reuniões do
Conselho de Administração e de Diretoria eventualmente realizadas após 07 de
dezembro de 2015; (ii) Análise preliminar com membros da Administração sobre os
documentos que, de acordo com a Lei, os Conselheiros Fiscais devem examinar e
opinar, para que seja emitido seu respectivo parecer: (ii.i) relatório anual da
administração; (ii.ii) demonstrações financeiras do exercício social de 2015; (ii.iii)
proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos referentes a 2015; (ii.iv) Plano Anual de Negócios e dos investimentos /
Orçamento de capital para o ano de 2016 e (ii.v) estudo técnico para manutenção dos
montantes registrados de créditos fiscais diferidos em 31 de dezembro de 2015,
conforme Instrução CVM nº. 371, de 27 de junho de 2002; (iii) Discussão com os
representantes da EY Auditores Independentes sobre os principais assuntos relativos
aos trabalhos da auditoria em geral, especialmente em relação às Demonstrações
Financeiras de 2015 e (iv) Outros assuntos de interesse da Companhia.

5.

DELIBERAÇÕES. Em cumprimento ao item (i) da ordem do dia foi efetuada a leitura
da Ata de Reunião do Conselho de Administração de 28 de dezembro de 2015. Dando
continuidade, quanto aos itens (ii) e (iii) haviam sido disponibilizados previamente
aos Srs. Membros do Conselho Fiscal os documentos preliminares sobre os quais
devem examinar e opinar para emissão de parecer, bem como realizadas discussões
com os representantes da Ernst & Young Auditores Independentes, solicitando e
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recebendo esclarecimentos no que se refere às Demonstrações Financeiras de 2015,
bem como, entre outros, controles internos e avaliação do teste de recuperabilidade
dos ativos (impairment) da Companhia. Em continuidade, os Srs. Conselheiros
analisaram o estudo técnico para manutenção dos montantes registrados de créditos
fiscais diferidos em 31 de dezembro de 2015, conforme Instrução CVM nº. 371, de 27
de junho de 2002. Os Srs. Membros do Conselho Fiscal deverão continuar a avaliar
os documentos apresentados, juntamente com o respectivo relatório que se encontra
em fase de revisão final pela Ernst & Young Auditores Independentes. Após a
emissão desse relatório e tomada de conhecimento das deliberações do Conselho de
Administração, os Srs. Membros do Conselho Fiscal finalizarão os seus trabalhos e
emitirão o parecer em reunião posterior.
6.

ENCERRAMENTO. O Presidente da Mesa franqueou a palavra aos presentes e, não
havendo manifestação, deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata.
São Paulo, 03 de março de 2016. Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente; Luiz Cláudio
Fontes – Secretário. Conselheiros: Sr. Luciano Carvalho Ventura, Sr. Luiz Cláudio
Fontes e Sr. Sérgio Tuffy Sayeg.

A presente Ata confere com a original, lavrada no livro de número 3, às fls. 56 e 58.

_______________________________
Luiz Cláudio Fontes
Secretário
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