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Ata da Reunião do Conselho Fiscal
realizada em 17 de março de 2014.

Local, hora e data: No dia 17 de março de 2014, às 13:00 horas, na sede
social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 3097.

Presenças: A totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal da
Companhia, Gilberto Lério, Fernando Carvalho Braga e Mário Antonio Luiz
Corrêa.
Mesa: Sr. Gilberto Lério - Presidente; Sr. Mário Antonio Luiz Corrêa,
Secretário.
Ordem do Dia: Exame das Demonstrações Financeiras, Relatório da
Administração e da Proposta da Administração para destinação do resultado,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013.
Após análise dos documentos apresentados, foi emitido parecer do Conselho
Fiscal conforme segue:
Parecer do Conselho Fiscal - O Conselho Fiscal da Companhia, no exercício
de suas atribuições e responsabilidades legais, procedeu ao exame das
Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e da Proposta da
Administração para destinação do resultado, referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2013, e, com base nos exames efetuados e nos
esclarecimentos prestados pela Administração, considerando ainda, o parecer
favorável sem ressalvas dos auditores independentes, Ernst & Young Terco
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Auditores Independentes S.S., os membros do Conselho Fiscal concluíram que
os documentos acima, em todos os seus aspectos relevantes, estão
adequadamente apresentados, e opinaram, por unanimidade, pelo seu
encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da
Companhia, a ser convocada nos termos da Lei nº 6.404/76.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos,
lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme foi por todos assinada.
(a) Gilberto Lério – Presidente, Mário Antonio Luiz Corrêa – Secretário,
Fernando Carvalho Braga.

Esta é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

_____________________________________
Mário Antonio Luiz Corrêa - Secretário
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