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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM
16 DE FEVEREIRO DE 2017

No dia 16 de fevereiro de 2017, às 18:30, por conferência telefônica, reuniram-se os membros do
Conselho Fiscal abaixo assinados, com a presença do Diretor de Controladoria, o Sr. Felipe
Bertoncello Carvalhedo, do Gerente de Controladoria, Sr. Roque Hülse, e do VP Financeiro, Sr.
José Cezário Menezes de Barros Sobrinho, como representantes da Companhia, e dos
representantes da KPMG Auditores Independentes (“KPMG”), com a finalidade de concluir a
análise do relatório dos auditores independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2016 (“DFs 2016”), a revisão do Estudo Técnico de Viabilidade IR/CSLL Diferido
Ativo (“Estudo”) e o relatório da administração.
Realizada a apresentação das informações pela administração da Companhia e auditores
independentes, os membros efetivos do Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições legais,
consoante às disposições do artigo 163 da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia,
procederam o exame das DFs 2016, a revisão do Estudo e a análise do relatório da administração,
já previamente aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia e, através de indagações
à administração da Companhia e aos auditores independentes sobre os referidos temas, emitiram o
parecer anexado.
Os membros irão avaliar o relatório de recomendações de melhorias ao ambiente de controles
internos, bem como outros assuntos correlatos de Compliance, junto aos auditores externos.
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada e a presente ata lida, achada
conforme e assinada pelos membros do Conselho Fiscal. (Ass.:) Luiz Carlos Nannini, Paulo
Henrique Wanick Mattos e Ricardo Lerner Castro.
Confere com o original lavrado em livro próprio.
Curitiba, 16 de fevereiro de 2017.

Luiz Carlos Nannini
Presidente

Ricardo Lerner Castro

Paulo Henrique Wanick Mattos

RUMO S.A.
CNPJ/MF nº 02.387.241/0001-60
NIRE 413.000.19886
Companhia Aberta
Categoria A

ANEXO I - PARECER DO CONSELHO FISCAL

RESULTADOS DE 2016

O Conselho Fiscal da RUMO S.A., no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, tendo
examinado, as Demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2016, bem como o relatório da administração da Companhia e tomando como
base o parecer dos auditores independentes, o qual não contém ressalvas, é de opinião favorável
quanto à aprovação dos mencionados documentos pela Assembleia Geral Ordinária da
Companhia.
Curitiba (PR), 16 de fevereiro de 2017.
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