CSU CARDSYSTEM S.A.
CNPJ/MF nº 01.896.779/0001-38
NIRE: 35300149769
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2015
1.

DATA, HORA E LOCAL. Realizada em 01 de junho de 2015 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, Térreo, Pinheiros.

2.

PRESENÇA. Convocados, presentes os seguintes membros titulares do Conselho
Fiscal: Luciano Carvalho Ventura, Luiz Claudio Fontes e Sérgio Tuffy Sayeg.
Também presentes o Srs. Luiz Carlos Marques, sócio, e Fábio Bobbis, gerente, da EY
Auditores Independentes, auditoria independente da Companhia. Por parte da
Companhia, presentes o Superintendente de Controladoria Sr. Célio Rorato Junior e o
Gerente de Contabilidade Sr. Felipe da Silva.

3.

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

4.

ORDEM DO DIA. Como era do conhecimento de todos, o Sr. Presidente esclareceu
que a presente reunião tem por finalidade (i) a análise do ITR e demais fatos
relevantes do primeiro trimestre do exercício social de 2015 e a apresentação, pelo
sócio e gerente da EY Auditores Independentes, do plano de trabalho de 2015, com o
escopo dos trabalhos, a extensão dos exames, as áreas de risco e a cédula de ajustes
propostos no primeiro trimestre de 2015 e (ii) leitura das atas de reunião do Conselho
de Administração e da Diretoria eventualmente realizadas em 2015, bem como de
outros documentos relacionados.

5.

TRABALHOS DESENVOLVIDOS. Iniciadas as atividades, com relação ao item (i) da
ordem do dia, o ITR, publicado no dia 11 de maio de 2015, havia sido entregue aos
Srs. Conselheiros. Baseados nos registros constantes nos documentos do ITR e
demais fatos relevantes do primeiro trimestre do exercício social de 2015, incluindo a
cédula de ajustes propostos, os representantes da EY efetuaram a apresentação de sua
análise. Foram também apresentadas informações sobre o plano de trabalho de 2015.
Ficou programada para a próxima reunião do Conselho Fiscal a apresentação das
ações da Companhia em relação ao que foi apresentado no Relatório de
Recomendações de 2014 da EY. Como os auditores independentes pretendem iniciar
os trabalhos de avaliação periódica do ambiente de controles internos no próximo mês
de julho, os membros do Conselho Fiscal sugeriram que, o mais breve possível, sejam
apresentados à Companhia os comentários e recomendações sobre assuntos
destinados a aprimorar os procedimentos contábeis e sistemas de controles internos
no exercício social em curso. Em continuidade, quanto ao item (ii) da ordem do dia,
o Sr. Célio Rorato Junior disponibilizou aos membros do Conselho Fiscal cópia das
Atas da Reunião do Conselho de Administração realizadas em 10 de março e 26 de

maio de 2015, e as Atas da Reunião de Diretoria realizadas em 09 de março e 08 de
maio de 2015.
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,
que depois de lida e achada conforme, foi firmada pelos Conselheiros presentes.
São Paulo, 01 de junho de 2015.
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