
   
 
 
ATA DA OCTOGÉSIMA SEGUNDA (82ª) REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA 
COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO.  Aos três dias do mês de julho do ano de dois mil 
e quatorze, às dez horas e trinta minutos, no Município de São Paulo, na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 2954, 11º andar, fazendo referência à reunião de junho/14, reuniu-se o Conselho 
Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião, conduzida pelo Diretor Carlos Ruas, contando 
com a participação do senhor Newton Granado, respondendo pela Gerência de Controladoria, 
com a seguinte Ordem do Dia: 1) Minuta da ata de reunião realizada no dia 30 de maio/14, a 
qual foi aprovada por unanimidade, devendo ser registrada no livro próprio de atas. 2) 
Divergências do Balanço Patrimonial ! Exercício 2013 - Contando com a participação da 
senhora Rosangela França de Lima, consultora contábil, tendo sido apresentado o relatório dos 
trabalhos de revisão da implantação do novo sistema Oracle, apontando as divergências 
apuradas entre o saldo do Balancete no Sistema TOTVS em 31 de dezembro de 2013 e a carga 
inicial (abertura do saldo) dos dados contábeis no novo sistema ORACLE, para a mesma data 
base. A consultora esclareceu que a migração do controle financeiro e contábil da Companhia 
para o sistema ORACLE foi efetuada no final do exercício, ocasionando algumas 
inconsistências, as quais já foram detectadas. 3) Balanço Patrimonial Provisório e Demonstração 
de Resultados (posição maio/14):O Diretor Carlos Ruas apresentou cópia desses documentos, 
registrando uma melhoria na receita. 4) Relatório de Contratos e cópia de Ata do CONSAD: Não 
houve qualquer observação com relação ao relatório de contratos ! base maio/2014 e da cópia 
da ata de reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 29/04/14. Encerramento: 
Nada mais a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a ata, que lida e achada conforme, 
segue assinada pelos senhores Conselheiros. São Paulo, 03 de julho de 2014. 
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