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ATA DA 17ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 

 
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada dia 21 de outubro de 2020, às 09:30 horas, por meio de 
videoconferência devido a Pandemia Covid-19. 
 
2. PRESENÇA: A reunião foi instalada com a presença da totalidade dos membros do Conselho 
Fiscal: Srs. João António de Sousa Araújo Ribeiro da Costa; Adir Pereira Keddi; e Matheus Fernandes 
Amorim. 
 
Como convidados os Srs. Henrique Freire – CFO da Companhia; Leandro Rigamonte, Renan Sobral e 
Laércio Proença, representando a Área de Consolidação e Contabilidade da Companhia; e os 
representantes da KPMG Auditores Independentes Srs(a). Rosane Palharim, Daniel Fukumori, Samuel 
Ricken e João Mendes. 
 
3. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João António de Sousa Araújo Ribeiro da 
Costa, que escolheu o Sr. Denis Teixeira Ferreira Dias para secretariá-lo. 
 
4.  Ordem do Dia: Foi informado a todos que a presente reunião tinha por finalidade deliberar 
sobre: (i) Manifestação sobre as contas relativas ao terceiro trimestre de 2020 (3T20); e (ii) Outros 
assuntos de interesse social. 
 
5. DELIBERAÇÃO: 0s membros do Conselho do Fiscal deliberaram o quanto segue: 
 
5.1 Manifestação sobre as contas relativas ao terceiro trimestre de 2020 (3T20) - Os membros do 
Conselho Fiscal, mediante a apresentação realizada pelos representantes da Companhia, tomaram 
conhecimento dos resultados consolidados e destaques do 3T20, conforme relatório arquivado na 
Companhia.  
 
Na sequência, consoante a apresentação realizada pelo Sr. Samuel Ricken da KPMG Auditores 
Independentes, analisaram as contas relativas ao terceiro trimestre de 2020, conforme as 
Informações Contábeis Intermediárias da Companhia de 30.09.2020, acompanhadas da minuta do 
Relatório sobre a Revisão de Informações Trimestrais dos auditores independentes KPMG Auditores 
Independentes, ambos arquivados 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 econômico-
financeira da Companhia, por unanimidade, manifestaram-se favoráveis às Informações contábeis 
trimestrais relativas ao terceiro trimestre de 2020, na forma ora apresentadas. 
 
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, 
foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi 
assinada por todos os Conselheiros Fiscais presentes. João António de Sousa Araújo Ribeiro da Costa; 
Adir Pereira Keddi e Matheus Fernandes Amorim. 

 
 

Denis Teixeira Ferreira Dias 
Secretário da Mesa 

 
 
 


