COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS
Companhia Aberta
C.N.P.J./M.F. n.º: 61.856.571/0001-17
N.I.R.E.: 35.300.045.611
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Ao vigésimo sexto dia do mês de abril do ano de dois mil e doze, às 10:00 horas,
reuniram-se na sede social da Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, na Rua
Olimpíadas, 205 - 10o andar, Capital do Estado de São Paulo, o Sr. Leonardo da Silva
Bento, membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, Liana Leme de Souza e Katiana
Bilda de Castro, membros suplentes do Conselho Fiscal, conforme convocação datada de
20

de

abril

de

2012.

Todos

os

membros

do

Conselho

Fiscal

participaram

via

teleconferência, em conformidade com os itens 5.7 e 5.8 do Regimento Interno do
Conselho Fiscal da Comgás. Ainda, participaram como convidados a Sra. Barbara Padilha
de

Carvalho

e

o

Sr.

Leandro

Rodrigues

de

Oliveira,

representantes

da

PriceWaterhouse&Coopers Auditores Independentes; e os Srs. Luis Augusto Domenech,
Presidente da Companhia, Roberto Collares Lage, Diretor de Finanças e de Relações com
Investidores da Companhia, Juan Pol Ferran Moncunill, Gerente de Contabilidade; Daniel
Seixas Gomide, Advogado Chefe do Jurídico Societário e Contratos e como secretário, Luiz
Roberto Tibério, Superintendente de Controladoria e Planejamento Financeiro, a fim de
examinar os itens relativos à seguinte Ordem do Dia: (i) Apresentações sobre os
resultados financeiros da Companhia acumulados até março de 2012; (ii) Análise das
demonstrações financeiras (ITR - Informações trimestrais) da Companhia relativas ao 1º
trimestre de 2012; e (iii) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal. Aberta a
sessão, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo da Silva Bento, Membro titular
do Conselho Fiscal, que convidou o Sr. Luiz Roberto Tibério para secretariá-lo. Dando início
aos trabalhos, convidou o Sr. Luiz Roberto Tibério para conduzir as apresentações
referidas no item (i). Tendo os Conselheiros examinado os itens da ordem do dia,
decidiram aprovar, por unanimidade de votos, a publicação das demonstrações financeiras
(ITR - Informações trimestrais) da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2012, após
apresentação

realizada

por

Luiz

Roberto

Tibério.

Nada

mais

havendo

a

tratar

relativamente à Ordem do Dia, os Conselheiros deram por encerrada a reunião, ocasião

1

em que foi determinada a lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi
assinada por todos os membros presentes do Conselho Fiscal da Companhia de Gás de
São Paulo – Comgás. São Paulo, 26 de abril de 2012.

_______________________________
Luiz Roberto Tibério
Secretário

obs: Nos termos em conformidade com os itens 5.7 e 5.8 do Regimento Interno do
Conselho Fiscal da Comgás, os membros do Conselho Fiscal que participaram
remotamente da reunião, registrarão sua opinião por escrito, em manifestações em
separado, as quais serão arquivadas, junto com a presente, no respectivo livro de atas de
reunião do Conselho Fiscal.
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