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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 09 DE AGOSTO DE 2016
1.

DATA, HORA E LOCAL. Realizada em 09 de agosto de 2016 às 16:00 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 Srs.
Luciano Carvalho Ventura, Mônica Hojaij Carvalho Molina e Sérgio Tuffy Sayeg.
Também presentes o Srs. Luiz Carlos Marques, sócio, e Luiz R. Amaral, 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; Mônica Hojaij Carvalho Molina –
Secretária.

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 destaques do
segundo trimestre do exercício social de 2016, com a presença de representantes da
Administração da companhia e da EY Auditores; (ii) a tomada de conhecimento da
Carta de Recomendações da EY Auditores relativa ao exercício social de 2015 e dos
comentários da Administração e (iii) leitura das atas de reunião do Conselho de
Administração e da Diretoria realizadas desde 09 de maio de 2016, bem como de
outros documentos relacionados.
5. TRABALHOS DESENVOLVIDOS. Iniciadas as atividades, com relação ao item (i) da
ordem do dia, foi analisado e discutido o ITR previamente entregue aos Conselheiros
Fiscais. Baseados nos registros constantes nesse relatório e demais fatos relevantes do
segundo trimestre do exercício social de 2016, os representantes da EY efetuaram a
apresentação de sua análise. Quanto ao item (ii) da ordem do dia, foram analisadas e
discutidas as recomendações da EY e os respectivos comentários e ações da
Companhia em relação ao que foi apresentado na Carta de Recomendações para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2015, emitida em 23 de março de 2016 e
previamente entregue aos Conselheiros Fiscais. Nos temas relativos às diversas áreas,
os Conselheiros Fiscais observaram continuidade das melhorias em relação a períodos
anteriores e darão prosseguimento ao acompanhamento das medidas adotadas.
Quanto ao item (iii) da ordem do dia, foi disponibilizada cópia da Ata da Reunião do
Conselho de Administração realizada em 28 de junho de 2016 e das Atas da Reunião
de Diretoria realizadas em 10 de maio e 06 de junho de 2016. Ao final, esteve
presente o Diretor Sr. Ricardo José Ribeiro Leite, o qual apresentou o panorama geral
das diversas operações da Companhia. Tendo em vista a norma para adoção no país,

já no exercício social de 2016, do novo Relatório do Auditor Independente (Formação
de Opinião e Divulgação de Opinião sobre as Demonstrações Financeiras), em que
serão destacados os principais assuntos de auditoria, os Conselheiros Fiscais
recomendaram a inclusão do tema na pauta dos trabalhos do Conselho de
Administração.
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.
Presidente – Sérgio Tuffy Sayeg e Secretária – Mônica Hojaij Carvalho Molina.
Conselheiros presentes: Luciano Carvalho Ventura, Mônica Hojaij Carvalho Molina e
Sérgio Tuffy Sayeg. São Paulo, 09 de agosto de 2016.
A presente Ata confere com a original, lavrada no livro próprio.

_____________________________
Mônica Hojaij Carvalho Molina
Secretária

