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r REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA/2013

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às catorze horas e
trinta minutos, no décimo oitavo andar do Edificio Sede da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto 3, Bloco A,
Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da ECT,
Joelson Vellozo Junior, Cristian William de Sousa Cunha e Manoel Joaquim de
Carvalho Filho. Como secretária da reunião estava presente Cristina Couto de
Oliveira e Silva, empregada da ECT. Dando início aos trabalhos, foram
abordados os assuntos constantes da pauta. 1. MATÉRIAS - 1.1. Programa de
remuneração de dirigentes e conselheiros - abril/2013 a março/2014. O Conselho
Fiscal, a respeito dos valores de remuneração de dirigentes e conselJleiros,
realizados no período de abril/2012 a março/20B, comparados com os limites
globais e individuais aprovados pelo DESTIMP, emitiu o Parecer 01/2013 nos
seguintes termos: "O Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, em sua 1ª reunião extraordinária, realizada em 20 de março de
2013, com base nos termos do Oficio Circular n° l1/DEST-MP, de 27/02/2013,
anexo, examinou as informações contidas no Relatório VIGEP-004/2013,
aprovado na 9°/2013 reunião ordinária da Diretoria Executiva, a respeito dos
valores de remuneração de dirigentes e conselheiros, realizados no período de
abril/2012 a março/2013, comparados com os limites globais e individuais
aprovados pelo DEST/MP. À vista dos documentos apresentados, anexos, o
Conselho Fiscal é de opinião de que os valores globais de remuneração de
dirigentes e conselheiros, realizados no período de abril/20 12 a março/20 13,
encontram-se em conformidade com o limite global de remuneração de
qirigentes e conselheiros autorizado pelo Ministério do Planejamento,
/f)rÇamento e Gestão. Quanto aos valores individuais realizados no período
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exerCÍcio de 2012.
ENCERRAMENTO. Nada n;l'~li;íIyíVendo a tratar, às
dezesseis horas foi encerrada a sessão, da qual eu, / ~-:,--Cristina
Couto de
Oliveira e Silva, secretária das reuniões do Conselho1iscal, lavrei a presente ata,
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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