CSU CARDSYSTEM S.A.
CNPJ/MF nº 01.896.779/0001-38
NIRE: 35300149769
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2018
1.

DATA, HORA E LOCAL. Realizada em 03 de agosto de 2018 às 15:00 horas, na filial Faria
Lima da Companhia, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 1306, Térreo, Pinheiros.

2.

PRESENÇA. Convocados, presentes os membros titulares do Conselho Fiscal , Srs. Sérgio
Tuffy Sayeg, Luiz Alberto de Castro Falleiros e Ivam Ricardo Peleias. Presentes também
o Sr. Ricardo Novaes de Queiroz, sócio, Daniel Vinicius Fumo, gerente, e Matheus
Cimeno, sênior, da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”), na
qualidade de auditoria independente da Companhia. Por parte da Companhia,
presentes o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Sr. Ricardo Ribeiro
Leite, o Superintendente de Controladoria, Sr. Célio Rorato Junior, o Gerente de
Contabilidade, Sr. Felipe da Silva, e Gilberto do Carmo Bedeschi, Gerente Sênior de
Planejamento e Segurança da Informação.

3.

MESA. Sérgio Tuffy Sayeg – Presidente; Ivam Ricardo Peleias – Secretário.

4.

ORDEM DO DIA. Como era do conhecimento de todos, o Sr. Presidente esclareceu que a
presente reunião tem por finalidade (i) a análise do ITR e demais destaqu es do
segundo trimestre do exercício social de 2018, com a presença de representantes da
Administração da companhia e da PwC; (ii) a tomada de conhecimento da Carta de
Recomendações da PwC relativa ao exercício social de 2017 e dos comentários da
Administração e (iii) apresentação da estrutura, pessoas e planos de trabalho das
áreas de auditoria interna, controles internos, gestão de riscos e Compliance e (iv)
leitura das atas de reunião do Conselho de Administração e da Diretoria realizadas
desde 07 de maio de 2018, bem como de outros documentos relacionados.

5.

TRABALHOS DESENVOLVIDOS. Iniciadas as atividades, com relação ao item (i) da ordem do
dia, foi analisada e discutida a minuta do ITR previamente entregue aos Conselheiros
Fiscais. Baseados nos registros constantes nesse relatório do segundo trimestre do
exercício social de 2018, os representantes da PwC efetuaram a apresentação de sua
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análise, que fica arquivada na Companhia. Demais aspectos operacionais do período
foram discutidos com os representantes da Companhia. Em continuidade, quanto ao
item (ii) da ordem do dia, foram analisadas e discutidas as recomendações da PwC e
os respectivos comentários e ações da Companhia em relação ao que consta no
“Relatório de Recomendações para o aprimoramento dos controles internos
elaborado em conexão com o exame das demonstrações financeiras em 31 de
dezembro de 2017”, emitido em 07 de março de 2018 e previamente entregue aos
Conselheiros Fiscais. O Sr. Gilberto do Carmo Bedeschi apresentou detalhado plano de
ação desenvolvido, que resulta em resolução da maior parte das questões apontadas
e previsão de conclusão das demais, ainda no decorrer do exercício em curso. Quanto
ao item (iii) da ordem do dia, o Sr. Célio Rorato Junior apresentou a estrutura, pessoas
e planos de trabalho das áreas de Auditoria Interna, Controles Internos, Gestão de
Riscos e Compliance, incluindo discussão sobre a evolução de ações junto aos
diferentes públicos internos. Quanto ao item (iv) da ordem do dia, foram
disponibilizadas cópias das atas da Reunião do Conselho de Administração, realizada
em 26 de junho de 2018, e da Reunião de Diretoria, realizada em 02 de agosto de
2018.
6.

ENCERRAMENTO. O Presidente da Mesa franqueou a palavra aos presentes e, não
havendo manifestação, deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata.
Presidente – Sérgio Tuffy Sayeg e Secretário - Ivam Ricardo Peleias. Conselheiros
presentes: Srs. Sérgio Tuffy Sayeg, Luiz Alberto de Castro Falleiros e Ivam Ricardo
Peleias. São Paulo, 03 de agosto de 2018.
A presente Ata confere com a original, lavrada no livro próprio.

_____________________________
Ivam Ricardo Peleias
Secretário
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