SEI/CORREIOS - 2882906 - Documento

https://sei.correios.com.br/sei/controlador.php?acao=documento_impr...

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ 34028316/0001-03
NIRE 5350000030-5

COMITÊ DE AUDITORIA
EXTRATO DE ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 31/08/2018

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dez horas, no 19º andar do Edifício
Sede dos Correios - Brasília, DF, reúne-se o Comitê de Auditoria dos Correios (COAUD), para a
realização da 6ª Reunião Ordinária deste exercício, sob a Presidência de Tiago Fantine Magalhães.
Presentes os membros - Haroldo Márcio Inês e Rodrigo de Souza Gonçalves e o Gerente de Governança
Corporativa - Sandro Borges Leal. Antes de serem iniciadas as atividades constantes na pauta, os
membros do COAUD participam da 8ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, para acompanhar
exposição sobre as Demonstrações Financeiras do 2º Trimestre/2018 e explanar sobre o 1º Relatório de
Atividades do COAUD, entregue ao Conselho de Administração na 8ª ROCA, em 23/08/2018. Na
oportunidade manifestaram ao Conselho Fiscal a sua percepção sobre os principais pontos discutidos com
as áreas internas, assim como demonstraram o seu alinhamento com os registros daquele Conselho no que
concerne à situação econômico-financeira da Empresa. Após a reunião com o Conselho Fiscal, o COAUD
inicia os trabalhos e o Presidente declara aberta a sessão, passando-se, a seguir, ao exame dos itens
constantes da pauta de assuntos.
1. EXPOSIÇÃO:
Resultados da Avaliação Atuarial das Obrigações dos Bene cios de Pós-Emprego da ECT em 31/12/2017,
em conformidade com o Pronunciamento CPC 33 (R1): Representante da VESTING expõe sobre o
detalhamento do cálculo pós emprego, cujo obje5vo é quan5ﬁcar o valor da obrigação atuarial, do custo
anual e de outros resultados, para refeito de reconhecimento e registro em notas explica5vas às
demonstrações contábeis dos Correios, rela5vos aos planos previdenciários (BD Saldado e PostalPrev) e
de saúde (Postal Saúde).
A reunião foi encerrada às dezessete horas.

Tiago Fan.ne Magalhães
Presidente do Comitê de Auditoria
Sandro Borges Leal
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Gerente de Governança Corpora5va

Documento assinado eletronicamente por Tiago Fan.ne Magalhaes, Membro Coaud, em
11/09/2018, às 17:36, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Sandro Borges Leal, Gerente Corpora.vo, em
11/09/2018, às 17:37, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten5cidade deste documento pode ser conferida no site hFps://sei.correios.com.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 2882906 e o código CRC 2A1977FC.
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