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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da CR Almeida S.A. Engenharia e Construgoes,

cumprindo atribuicoes legais e estatutarias, examinaram o Relatdrio da Administrag5o

e as demonstracdes financeiras da companhia, relativas ao exerclcio social encerrado

em 31 de dezembro de 2013, compreendendo o Balanco Patrimonial e respectivas

Demonstragoes do Resultado, das MutagSes do Patrimonio Liquido e dos Fluxos de

Caixa, complementados por notas explicativas e ainda acompanhados do Relatorio,

sem ressalvas, emitido por Moore Stephens Boeing Auditores Independentes S/S.

Os membros do Conselho Fiscal, a partir da sua eleigao pela 41a Assembleia Geral

Ordinaria realizada em 29 de abril de 2013, desenvolveram seus trabalhos de forma

abrangente e ininterrupta, tanto em conjunto como individualmente.

Reunifies do Conselho Fiscal, sempre com a presenga da totalidade dos membros

efetivos e detalhadamente formalizadas em atas, foram realizadas nas seguintes

datas: 17 de maio de 2013, 17 de junho de 2013, 02 de agosto de 2013, 14 de agosto

de 2013, 25 de setembro de 2013, 08 de outubro de 2013, 28 de outubro de 2013, 06

de dezembro de 2013, 21 de Janeiro de 2014, 27 de fevereiro de 2014 e 11, 19, 24 e

25demargode2014.

Nao somente, mas tambem nessas ocasioes, requisites escritas e verbais de

documentos e informagoes sobre a Companhia foram entregues por escrito aos

membros do Conselho Fiscal, que contaram, tambem, quando solicitada, com as

presengas da Administragao para prestagao de esclarecimentos sobre a dinamica dos

negocios, os principals ativos e passivos da Companhia e sobre as suas operagoes e

das controladas, e de sbcio da Moore Stephens Boeing Auditores Independentes S/S.

Assim sendo, com base nos documentos examinados, nas analises realizadas, nos

esclarecimentos prestados pela AdministragSo e no Relatorio de 11 de margo de

2014, dos auditores independentes Moore Stephens Boeing Auditores Independentes
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S/S, sem ressalvas, os membros do Conselho Fiscal Jorge Luiz Mazeto, Jandir

Butzen e Sergio Tuffy Sayeg, abaixo assinados, opinam, por maioria, favoravelmente

no sentido de que os documentos acima elencados encontram-se em condicoes de

serein apresentados a Assembleia Geral de Acionistas para deliberacao. O

convencimento desses conselheiros fiscais encontra-se suportado, adicionalmente, no

que consta no documento anexo ao presente parecer, denominado "Fundamentos do

Parecer do Conselho Fiscal sobre o Exercicio Social Encerrado em 31 de dezembro

de2013".

Os membros do Conselho Fiscal Alberto Iraze Ribeiro e Paulo Cesar Cardoso de

Moraes votaram em sentido contrario e foram vencidos, sendo que apresentaram

"Declaraca"o de Voto de Nao Aprovac§o" em separado.

Curitiba, 25 de marco dp 2014.
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