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Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às treze horas,
no sétimo 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 Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração da
ECT, para a realização da sa sessão extraordinária deste exercício. Estiveram
presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira,
Presidente da ECT, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall' Agnol e
Genildo Lins de Albuquerque Neto. Ausente o conselheiro Marcos César Alves
Silva, em razão do entendimento do Conselho de Administração de que a matéria
em pauta se classifica como tema para o qual a legislação vigente e as normas
internas prevêem a não participação do conselheiro representante dos empregados.
O Presidente do Colegiado declara aberta a sessão e passa ao exame do item da
pauta. 1. COMUNICAÇÃO.
1.1. Relator: PRESIDENTE
DA ECT. 1.1.1.
Parecer atuarial com demonstração do valor do déficit a se reconhecido pela ECT
ao Postalis - COM/CA-03212013.
O Conselho de Administração toma
conhecimento do parecer atuarial da Arima Consultoria em Atuária e Análise de
I,"iseo, com a demonstração do déficit relativo ao Instituto de seguridad.e Social dos
/ C6rreios e Telégr fos - Postalis a ser reconhecido pela ECT, em continuidade ~
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harmonização das práticas contábeis .rasileiras às normas internacionais.
ENCERRAMENTO. Nada mais ha e. d -a-tratar, às treze horas e trinta minutos
foi encerrada a sessão, da qual eu,
, Cristina Couto de Oliveira e Silva,
secretária das reuniões do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois
de lida e aprov'ada, será por todos os participantes assinada.

'=>~~

,

Paulo Bernardo Silva
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