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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 

REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2011 
 

 
Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2011, às 09:00 horas, na Avenida Roque Petroni Junior, 
nº 1464, 6º andar, lado B, sala de Reuniões da Presidencia, Morumbi, São Paulo – SP, 
reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da VIVO PARTICIPAÇÕES S.A., contando 
com a presença de Cristiane Barretto Sales - Vice-Presidenta Executiva de Finanças, 
Planejamento e Controle e de Relações com Investidores; Giuliano Augusto de Melo – Gerente 
de Contabilidade e dos Srs. Drayton Teixeira Melo, Cassio Oliveira Barbosa e Bruno Galvão,  
representantes da Auditoria Externa (Ernst & Young Terco Auditores Independentes). 
Seguindo a Ordem do Dia, foram deliberadas as seguintes matérias: 
 

1. apreciar e discutir as demonstrações financeiras, acompanhadas dos drafts do 
parecer dos auditores independentes e do relatório anual da Administração, 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2010: os senhores Conselheiros 
Fiscais, após exame e discussão, aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, as 
Contas dos Administradores, incluindo o Relatório da Administração, as 
Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas do Parecer dos 
Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, com o encaminhamento 
ao Conselho de Administração; 
 

2. apreciar a proposta de orçamento de capital para o exercício de 2011: os 
senhores Conselheiros Fiscais, após exame e discussão, aprovaram, por 
unanimidade e sem ressalvas, o Orçamento de Capital da Companhia (abrangendo 
sua controlada e o orçamento da própria Companhia) para o Exercício Social de 
2011, orçamento este, adotado como mínimo e referencial, podendo ser revisado 
oportunamente no correr do exercício, em conformidade com as necessidades da 
Companhia, com o encaminhamento ao Conselho de Administração; 
 

3. apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado 
em 31/12/2010: os Senhores Conselheiros Fiscais, após exame e discussão, 
aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas, a proposta de destinação do 
resultado do exercício de 2010. 

 
4. Outros assuntos: Nada a deliberar. 

 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que 
após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros e pelo Secretário, passando a constar 
do livro próprio. 
 
5. DATA E ASSINATURAS: São Paulo, 18 de fevereiro de 2011. Paula Bragança França 
Mansur – Presidente do Conselho Fiscal; Peter Edward MR Wilson e Juarez Rosa da Silva - 
Conselheiros Fiscais e Michelle Morkoski Landy - Secretária. 
 
Certifico que a presente é cópia fiel da ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal, 
realizada em 18 de fevereiro de 2011, lavrada em livro próprio. 
 
 
 

Michelle Morkoski Landy 
Secretária - OAB/SP nº 178.637
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PARECER DO CONSELHO FISCAL  
 
Os membros do Conselho Fiscal da Vivo Participações S.A., no exercício de suas 
atribuições e responsabilidades legais, conforme previsto no artigo 163 da Lei das 
Sociedades por Ações, procederam ao exame e análise das demonstrações financeiras, 
acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do relatório anual da 
Administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010 
(“Demonstrações Financeiras Anuais de 2010”) e, considerando as informações prestadas 
pela Administração da Companhia e pela Ernst & Young Terco Auditores Independentes 
S.S., bem como a proposta de destinação do resultado do Exercício de 2010 e a Proposta 
de Orçamento de Capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2011, 
opinam, por unanimidade, que os mesmos refletem adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, as posições patrimonial e financeira da Companhia e sua controlada, e 
recomendam a aprovação dos documentos pelo Conselho de Administração da Companhia, 
nos termos da Lei das Sociedades por Ações. 
 
 

São Paulo, 18 de fevereiro de 2011. 
 
 

 
Paula Bragança França Mansur 

Presidente do Conselho Fiscal 
 
 

Peter Edward MR Wilson 
Conselheiro Fiscal 

 
 

Juarez Rosa da Silva 
Conselheiro Fiscal 

 
 


