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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2013

1. Data, hora e local: Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2013, às 9h30min, na sede
social da Estácio Participações S.A. (“Companhia”), situada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 199, 6º andar, Barra da Tijuca.
2. Presenças: Srs. Pedro Wagner Pereira Coelho e Emanuel Sotelino Schifferle - Conselheiros
Fiscais. Registra-se a presença dos representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes (“Price”); do Sr. Virgílio Deloy Capobianco Gibbon – Diretor Financeiro e de
Relações com Investidores; Sra. Glauciele de Souza Leal Knupp de Carvalho - representante da
contabilidade da Companhia; Sr. Luis Felipe Torga Fernandes - representante da controladoria da
Companhia; Liliana Sasse – Auditora Interna e do Sr. Alexandre Mellão Hadad – Diretor Jurídico e
Secretário da mesa.
3.

Ordem do Dia e Assuntos Tratados em conjunto com o Conselho de Administração:

3.1. Análise das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2012: Foram analisadas
por este Conselho Fiscal as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2012,
devidamente auditadas pelos Auditores Independentes da sociedade, Price, conforme parecer,
sem ressalvas. Após os esclarecimentos prestados pelos representantes da Administração e com
base no parecer dos Auditores Independentes este Conselho concluiu, por unanimidade de
votos, que as Demonstrações Financeiras refletem adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, as posições patrimonial e financeira da Companhia e suas controladas em 31 de
dezembro de 2012.
3.2. Relatório Anual de Administração: Foi apreciado o Relatório Anual da Administração,
entendendo este Conselho, por unanimidade de votos, que este reflete adequadamente a
atuação da empresa no período.
3.3. Proposta da Administração para a Destinação dos Resultados: Foi analisada a Proposta da
Administração para a destinação dos Resultados relativos ao exercício findo em 31.12.2012,
tendo recebido a opinião favorável da totalidade dos membros deste Conselho Fiscal.
3.4. Orçamento de Capital: Foi analisada a Proposta de Orçamento de Capital da Companhia
para o exercício de 2013, consolidado com o de suas controladas, tendo recebido a opinião
favorável da totalidade dos membros deste Conselho Fiscal.
3.5. Desdobramento de Ações: Foi apreciada a proposta a ser direcionada à Assembleia Geral
Extraordinária de Acionistas de desdobramento das ações de emissão da Companhia, à razão de
01 (uma) ação atualmente existente em 3 (três) ações de mesma classe e espécie, sem qualquer
alteração da expressão monetária do capital, tendo recebido a opinião favorável da totalidade
dos membros deste Conselho Fiscal.
3.6. Emissão de Parecer pelo Conselho Fiscal: Em vista da análise procedida por este Conselho
Fiscal nas Demonstrações Financeiras, no Relatório Anual da Administração, na Proposta da
Administração para Destinação dos Resultados, levando em consideração os esclarecimentos
prestados pela Administração e o parecer sem ressalvas dos Auditores Independentes, Price,
referentes ao exercício findo em 31.12.2012, decide este Conselho, por unanimidade, emitir um
parecer favorável e sem ressalvas, recomendando aos Srs. Acionistas a aprovação, por ocasião
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da Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre estes documentos. Opinamos,
adicionalmente, pela aprovação do desdobramento das ações de emissão da Companhia, à razão
de 01 (uma) ação atualmente existente em 3 (três) ações de mesma classe e espécie, sem
qualquer alteração da expressão monetária do capital, por ocasião da Assembleia Geral
Extraordinária que vier a deliberar sobre a matéria.
3.7. Nomear o representante do Conselho Fiscal que comparecerá na AGO/E: Com relação ao
assunto os senhores Conselheiros deliberaram que o Sr. Emanuel Sotelino Schifferle,
comparecerá à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, representando o Conselho Fiscal.
4. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a
presente ata lavrada, lida, conferida e firmada pelos Srs. Conselheiros e pelo Secretário.
Rio de Janeiro, 26 de março de 2013.

Pedro Wagner Pereira Coelho

Emanuel Sotelino Schifferle

Alexandre Mellão Hadad
Secretário da Mesa

