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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 24 de julho de 2018, às 10:00 horas,
na filial da Companhia à Rua Gomes de Carvalho, 1996, 10ºandar, Bairro
Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
2.
PRESENTES: Allain Brasil Bertrand Júnior, Felipe Ha Jong Kim, Paulo
Afonso Teixeira Machado, João António de Sousa Araújo Ribeiro da Costa e
Ademir José Scarpin. Convidados: Renan Silva Sobral, Gestor Contábil da
Companhia, e os representantes da KPMG Auditores Independentes Sra.
Rosane Palharim e os Srs. João Mendes e Samuel Ricken.
3.
MESA: Sr. Felipe Ha Jong Kim e Denis Teixeira Ferreira Dias, que
atuaram na qualidade de Presidente da Mesa e Secretário dos trabalhos,
respectivamente.
4.
ORDEM DO DIA: Os presentes foram informados que a presente reunião
tinha por finalidade se manifestar sobre as contas referente ao segundo
trimestre de 2018.
5.

DELIBERAÇÕES:

Iniciado os trabalhos, os membros do Conselho Fiscal tomaram
conhecimento da apresentação realizada pela KPMG, contemplando o
escopo da revisão dos trabalhos bem como de seus resultados,
contemplando ainda, a exposição do tema técnico referente a
contabilização das ações preferenciais de emissão da Companhia,
conforme relatório arquivo na Companhia o qual será enviado aos
Conselheiros ao final da presente reunião.
Dando prosseguimento aos trabalhos, os membros do Conselho Fiscal
analisaram as contas da Companhia relativas ao segundo trimestre de 2018,

conforme as Informações Trimestrais – ITR da Companhia de 31.03.2017.
Os membros do Conselho Fiscal analisaram a carta emitida pela KPMG
Auditores Independentes, de 18.07.2018, informando que o relatório de
revisão sem modificações será emitido definitivamente dependendo das
aprovações trimestrais na forma como se encontram, bem como do
recebimento da carta de representação da administração, conforme
documentos que rubricados pelo Secretário da Mesa, ficam arquivadas na
sede da Companhia.
Os membros do Conselho Fiscal, no pressuposto de que não ocorrerão
modificações pela Administração e que o relatório sobre a revisão de
informações trimestrais definitivo será emitido na forma como apresentado
nesta data, e por considerarem que retratam a situação econômicofinanceira da Companhia, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis às
Informações contábeis trimestrais relativas ao segundo trimestre de 2018, na
forma ora apresentadas.
5.3
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram
encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que lida e achada
conforme foi por todos os presentes assinada.
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