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Aos vinte e um dias do mês de março do ano de'dois:mli éltú!'ze, às dezesseis
horas, no décimo nono andar do Edifícid Se:de da':Efupr6~á;f13t~~hkiráde Correios
e Telégrafos, situado no Setor Bancário )\,r9rte~ f6nju,l1tq'!,3/t~l~çG,A, Bl\~sflia,
Distrito Federal, reuniu-se ',.o. Cdnseilio de 'AdrrlÍn.j~trªçã&;;:iiaj:EtT,
sob a
_~-,.f~;:~~::?~;,:
" " "
presidência de Paulo Bernardo Silva, para'a'realiz'açãqÇl,aj;t s.~s"s:ãoextraordinária
deste exerCÍcio. Presentes estiveram os mel11brosd8Çôns~1I1Q:d~ Administração
Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente da ECT; ÇJénildo!:Li'~s'ldeAlbuquerque
Neto, Célia Corrêa, Alessandra Cristina Az~~edo: Q~rdos({~e<~,e?hesDall' AgnoJ.
Em atendimento ao disposto no~ 1° do. Artigo,}O:9o' ..,'E;~'t~t1JtQ
,da ECT, o
Presidente do Conselho de Administração COÍlviqa'Çã:,~<irtt~ip;~t~{1à'teímião,
para
apreciação dos itens de pauta relativosàsdemonstr~çO~i'fi!1ahí4~;';'as'do exerCÍcio
de 2012 e ao Relatório da Adl11inistraç~0,0'ul~mDr'p;cJQ~J2Q';ns~I)~R~fiscal,
JoeIson
Vellozo Júnior. O Presidente do Con'selho~de Adrriihist~h~ãQ':êeCl~ra aberta a
sessão e passa ao exame dos itens da pauta. 'L'MAtÊRIA..S,~
1.1. Relator:
PRESIDENTE
DA ECT 1.1.1. Programa de remurie:éaQâo"dedirigentes
e
conselheiros - abril/2013 a março/2014 ~, RELICA;(108!~0'~~;)O Conselho de
Administração APROVA o envio da proposta de.}emll~~r~~ãQ'de' dirigentes e
conselheiros para o período de abril/2013. al11ªr£()/2q~4t,'.ªQ~JWinistério das
. Comunicações, com solicitaçã?de_en~amin~ame~tf,p,ªt~,.~pr~~l~H()e
apro,:,ação
do Departamento de Coordenaçaoe
Govemanç~d!l,~,,~.m,p;r~~as, EstataIs do
.,Ministério do Planejamento, Orça.m~~t,~;y,~P~st~().;p.'!,Ba.3po~;t#.hór\~ubmissão
à
~' .•
' , .. ;- ',' "', "'_
: :'r_" ',''',,''',' ,,', "':', _':" • ":':'
Assembléia Geral, conforme dispostono.RelatÓfi()!VlqE;r/qq~/,2013"
aprovado
a
na 9 /2013 reunião ordinária da Diretoria Executiva.' j~.l'i~;,ltDemonstrações
financeiras de 2012, destinação dos •lucros ,d~ 2of2'~'capTtaIi~âqãoda.reserva
de
lucros para investimento de 2012 e r6serva;de.caphà}7':;-'~Ê:I-1/ÇA~009/2013. A
c<Dnvite do Conselho de" Administração"Hudsõii;Afve~;;'d;atjSiÍn,
da Vice.'
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Presidência Econômico- Financeira,acomparihadc(êe10 :Vihe-~t~s:idente Jurídi co,
substituindo o Vice-Presidente Econômico-FiIümbeir0eiu'~:'sR:'~n{~ontraem férias
regulamentares, Cleucio Santos Nunes,discorres?8re.)!àsj(demonstrações
financeiras do exercício de 2012. Tendo em vista''}'I1:ãá-ap.~e$'~;nt~Ção"
do Pare~er
da Auditoria Independente e da Auditoria Irlterna~:dCons~nl<ht,ci~Administração
"APROVA preliminarmente: a) as demon'st~açõe$tl~~n;~eM~~t.d~; 2012; b) a
,'~,g'
.' destinação dos lucros do exercício de 2012,' com :~:co~se9.ü~pt~,~ollstituição. da
reserva de lucros para investimento em 2013; e c)"a'fapitMi:*~\;~~dareserva de
lucros para investimento de 2012 e da reserva debipit~1,:,~o~f'6tn:iedisposto no
:,"", : ,',,." ' 'F, -1,':',,\
mencionado relatório, condicionado a novo exame, emaJlife,s~a~~opor parte deste
Colegiado quando da apresentação dosreferidosparecer~,~"~,,ti~LIBERA
pelo
encaminhamento à Procuradoria"GeraI da Fazendl'NaciO-iJiÜc~idãdàcumentação
.
,",
"
:.-'
'" ",,:,);:~,,"':"',"~::,,-:,':1:' iJ"'-::I:f(',",,"
'
ora apresentada. 1.1.2. Relatório da Administràçãb'/dé 20Ti2;i;iO,. Cpnselho de
,.
,"', ,
::',:"
'':.<;,>':':'--,--'.é::>;"::.i~:'!,'\,:,"~'
(l';~'",,\,,:
Administração APROVA o teor,dp,Relat2ri9:.;?~;1fl0~~i,~~~s,~_~;~~~~~,,?~
2012. 2.
, PARECER DO CONSEL'HO;FISÇAl,,'.,+;iEl11:!i~te~,~IlJ}x~f,~í~'~;~i:ÔISPosto
nos
. incisos III e VIII do artigo 30 doEstatuto':daB.qrf.,'-~.'Pi~~i~,,~l~;te.'Po Conselho
Fiscal apresenta o parecer daquele Colegiado sóbfe':,as(:tej~f)fl.~~r,~~6es
.financeiras
de 2012, destinação dos lucros de 2012, capitaliiaÇ'ªojda;Jes~tv[~Od~ lucros para
investimento de 2012 e reserva, de capital; bemfcorno'sooté!ôG'
Relatório da
',::h'., 'P.:' ': ~',(',
Administração, nos seguintes termos: "O ,Conselho,l:)séql'(iaJf)71i?resq 13rasileira
de Correios e Telégrafos, em sua lªr.eurJÍa~'extràóf#i~dllfj~,)j;~~Jizada,el11 20 de
:.H-::~~:'-"",J'f1.i.",';"~:+" ,~~'>":::"-"":".
março de 2013, com base nos termos d~sinci:{Q~:;Il{,el'iV!l,~Vi,oal-tigo 30 do
,'Estatuto da ECT, aprovado pel~ Decretó~Q?,4~'3,;':(jt/~060?~ei;;rlràiOde 201],
examinou o Relatório da Administração, ,as jjei/lOhsttdçb~1,;}Flnanceiras, as
Notas Explicativas e a proposta de destinação dos'lLiaosi!efe'/ó~tes'ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 20] 2,2,',Com"lbás.¥i~osdocul11entos
apresentados, nas análises procedidas emreuniõr!; ',o(Jon~f'd~~,N+f!nsalmente,
no
acompanhamento da gestão econômico-filJanceirq';dálf.Ç~.htd,s;i~sclarecil11entos
prestados pela Empresa, e tendo em ,conta<:~nãPt(),ér~s~:~tbfB~~/!-CJ,
farecer ,da
',' Auditoria Independente e da Auditoria 1nterna,o'(;9rí.~elc'p'Jf.í~faIéde
opinião
,. de que, condicionado a novo exame e inànife~t~(;,~rLjJiJr{p{~#t~;;4~,sú/
Colegiado
quando da apresentação dos referidosPa;.eceres:'fssqs;.ê{~1J!.~hS,~rClç8es
refletem
a posição patrimonial e financeira da EmpreSClJ3rasileirdr4e.,
Correios
e
',~~I,.:'>;
:':
J,:
. Telégrafos - ECT, em 31,12, 2012, .o:resultádo~;4êi~ii~ct~p~eiL~i;{{,¥.~;:d~
i mutações
. de seu patrimônio líquido, a De1JlonstraçãOd.ó)'/7'JllfofiJ"
~,ixa:(DFC) e a
Demonstração do Valor AdiciànÇzdo,Jl).fA),'r?J~i,~'riié;~,.
;'~~~rciCiofindo
~: ;-;,1"
:', ;.", .,' ,:', ".'
:(C':".\.' /IV, .
-;-,:':~ ',-':-':\
" naquela data, 3, Adicionalmente,:,je~~end<'\est~;{;;'([J.M-,~~l!~;rf~!(YJ?Cessária. a
complementação das informaçC?efc61J~tqn.te;~:clO"if.;JY0Ja{;iit:c;q[iva,13,], no ~
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Ata da l.a Reul11ão Extraordinária do Conselho de Administnjçãolz.013;.
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Ata da 6° Assembleia Geral Extraordinária dàECT, oqOrrid~jen1 18 de outubro
de 2012. 4. Por fim, com o propósito de que s~ ,~ç"tanl~~}J,i~''{;'umprimentoao
inciso IV do Art. 30 do Estatuto da Empresa;BrasiléiYarâe'iÇqMe~o.s,e Telégrafos,
o Conselho Fiscal opina javoravelJ1U!nte,à propo~tqs()9/:e,f/4is~in..açâo do lucro
, ,do exercício, conforme contabiliza~o,., re,cOn1(;g£4à~4p ,:,9u~r'{)!,f~processo .de
apuração e pagamento da Participação nOs Lueros,:e Résu!:tâ'qt/sYse observem os
critérios para tanto estabelecidos pelo Ministério d(),PI(Ín(/ja~1~Wo;Orçamento e
Gestão." À vista do entendimento manifestado pelo<CQ';nsç'lh9Fiscal, de ser
necessária a complementação das informações C;0l1stantes,da, 'Nota Explicativa
13.1, o Conselho de Administração ACOLHEá;mertçiQhâ~:â;tecbmendação
e
: .. '
.... -' .... ~:,';" _ : '. ',:-\
:N1
Y;
DETERMINA
que a administração', ef~tuy'J'.o;:saj:~sl~)\';'
respondente.
ENCERRAMENTO.
Nada mais havendo a,tfatar;,<à~;~i
'
horas e
cinqüenta minutos foi encerradaa'séssão,
~da;'qu,<if'.e~1'(,~:
':':', ,('" '," Cristina
.
- -.-":.','
0,,:- -, _ ,,:'
'~':;.<"'"i,'~';"::',,~~~',.._
,:i,~.;'~\n::\"',:'
Couto de Oliveira e Silva, secretária das ie\miões.dóCóns~lh.o'd'Ef;Administração,
lavrei esta ata, que, depois de lida:eàpfov~dâ,s.~~á"'pprJ~()~(g~.f9~párticjpantes
assinada.
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