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CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA/2020

Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta
minutos, no 200 andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,
situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a
presidência de Roberta Moreira da Costa Bernardi Pereira, reúne-se o Conselho Fiscal
dos Correios (CF) para realização da segunda reunião ordinária deste exercício, com a
participação dos conselheiros titulares Gerson Nogueira Ma5hado de Oliveira e Arthur
Bragança de Vasconcellos Weintraub. A Presidente declara aberta a sessão, passandose, a seguir, ao exame dos itens constantes da pauta de assuntos. 1. COMUNICAÇÕES.
1.1. Cópias das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (50/2019
ordinária, 1a/2020 e 2a/2020 ordinárias, 1a/2020 e 2°/2020 extraordinárias), do Conselho
de Administração (11°/2019 e 120/2019) e do Comitê de Auditoria (45a/2019 a 48a/2019
ordinárias) - Apresentado. 1.2. Fluxo de Caixa - O colegiado convida Alexandre
Fernandes Braga, Chefe do Departamento Financeiro, acompanhado de Wesley Agutoli
Biscari, Gerente de Planejamento Econômico Financeiro, para juntos apresentarem a
evolução do fluxo de caixa 2019/2020; fluxo de caixa comparado 2019/2020; cenário
projetado para o ano de 2020; histórico e expectativa de mercado; atualizações na
projeção 2020 e os principais eventos e informações sobre as premissas utilizadas na
elaboração do instrumento de controle financeiro. 1.3. Relatório derencial das atividades
de Auditoria Interpa - dezembro/2019 - Apresentado. 1.4. Atendimento às
recomendacões e solicitações do Conselho Fiscal: Quadro geral de acompanhamento Apresentado. 1.5. Acompanhar o quadro geral de denúncias/reclamacões da Ouvidoria
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ntado. 1.6. Relatórios de Auditoria - O colegiado convida Egydio Gomes da Silva
Chefe interino da Auditoria Interna dos Correios, para apresentar os relatórios
9029 Certificação Digital e RA2019030 Gestão de Canais. 1.7. Programã de

a - CADE, em 05/02/2019. Apresentado. 1.8. Medidas Emergenciais
Apresentado. ASSUNTO EXTRA PAUTA - O Conselho Fiscal convida
;sa Sandri Barbosa, Chefe do Departamento de Contabilidade, para apresentar os
de prazo para a realização das provisões para benefício pós-emprego. Foi
entado o percentual de constituição do passivo dos planos Postalis BD e Correios
em contrapartida a Outros Resultados Abrangentes - ORA e resultado.
)nalmente, o Conselho Fiscal dos Correios SOLICITA o detalhamento de como se
egou ao valor estimado de 531 milhões, para registro do Ativo Fiscal Diferido, valor
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te calculado com base no balancete de 30/11/2019, relativos às movimentações

tmporárias e resultados fiscais, haja vista que as informações de dezembro/2019 ainda

n& foram encerradas, bem como não há conhecimento do parecer do atuário que
i4luencia no cálculo do AFD sobre benefício pós-emprego. A Chefe do Departamento
Contabilidade informa que o valor foi calculado pela área tributária.

ERRAMENTO. E, como nada mais houve a tratar, às dezoito horas, foi encerrada a
são,

8enata Rodrigues Ferreira, secretária da reunião do

selho Fiscal, lavrei este extrato de ata.

Renata Rodrigues Ferreira
Secretária das reuniões dos Órgãos Colegiados Estatutários
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