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Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e catorze, às nove horas
e trinta minutos, no sétimo 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 dos Correios para realização
da décima reunião ordinária 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. COMUNICAÇÕES.
1.1. Informações dos processos de
contratação por dispensa de licitação e inexigibilidade - setembro/2014. O
Conselho Fiscal toma conhecimento do resumo das dispensas/inexigibilidades de
licitação realizadas na Administração Central e nas Diretorias Regionais no mês de
setembro de 2014. 1.2. Fluxo de caixa. O Conselho Fiscal toma conhecimento do
demonstrativo do fluxo de caixa - setembro/2014. 1.3. Atas da Diretoria Executiva
dos Correios, do Conselho de Administração dos Correios e do Conselho Fiscal do
Postalis. O Conselho Fiscal toma ciência das atas de reuniões da Diretoria
Executiva dos Correios (37a/2014 ordinária), do Conselho de Administração dos
Correios (9aj2014 ordinária) e do Conselho Fiscal do Postalis (361 a ordinária). 1.4.
Demonstrações econômico-financeiras - setembro/2014. A convite do Conselho
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Fiscal, Ricardo Luiz de Souza e Silva, Chefe da Central de Operações Financeiras Ceofi/BSB, aborda os principais pontos relativos aos resultados econômicofinanceiros e ao orçamento de investimento de setembro de 2014. 1.5. Relatório de
Avaliação Empresarial- setembro/2014. O Conselho Fiscal toma conhecimento do
mencionado relatório. 2. ASSUNTOS GERAIS - 2.1. Acompanhamento das
recomendações do Conselho Fiscal. a) Quadro geral de acompanhamento das
recomendações.
O Conselho Fiscal toma conhecimento
do mencionado
demonstrativo. b) Decoe - processo de contratação do evento CRIO 2016. O
Conselho Fiscal toma conhecimento do Mem.2616/2014-DECOE-AC, enviado em
atendimento à demanda deste colegiado registrada na 83 reunião ordinária/2014,
com o processo de prestação de contas do evento CRIO 2014. c) Viefi Andamento do processo de devolução do ativo garantidor das provisões técnicas Postal Saúde. O colegiado toma conhecimento do Mem. 455/2014-DGEMP,
encaminhado pela Vice-Presidência Econômico-Financeira, por meio do qual
aquela área sugere à Audit a remessa ao Desap/Vigep da recomendação do
Conselho Fiscal sobre o processo de devolução do ativo garantidor das provisões
técnicas da Postal Saúde, por se tratar de assunto afeto àquele Departamento. O
Conselho Fiscal renova a solicitação de ser mantido informado sobre a evolução
das tratativas relativas a este tema. 3. EXPOSIÇÕES. 3.1. Vigep - Previsibilidade
das despesas relativas à Postal Saúde. O Conselho Fiscal convida o Diretor
Administrativo e Financeiro da Postal Saúde, Fábio Souza, para expor sobre o
assunto. ENCERRAMENTO.
Nada mais ha~
a tratar, às onze horas e trinta
minutos foi encerrada a sessão, da qual ~~
Cristina Couto de Oliveira e
Silva, secretária das reuniões do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que, depois
de lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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Manoel Joaquim de Carvalho Filho
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