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No dia 07 de novembro de 2018, às 14:00 hs, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.100, 14º andar, Sala 1402,
na cidade de São Paulo/SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal abaixo assinados, com a presença
do Diretor de Controladoria Felipe Bertoncello Carvalhedo, do Gerente de Controladoria, Sr. Roque Hülse
e do Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. Ricardo Lewin, como
representantes da Companhia, e do representante da KPMG Auditores Independentes (“KPMG”), Sr.
Fabian Junqueira com a finalidade de concluir a análise do relatório dos auditores independentes e das
demonstrações financeiras intermediárias, relativos ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2018
(“3TRI2018”).
O Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, o Sr. Ricardo Lewin, iniciou a reunião com
uma breve explanação sobre os resultados da Companhia referente ao período entre janeiro e setembro de
2018, por meio de apresentações arquivadas na sede da Companhia. 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 com a análise das informações constantes nas demonstrações
financeiras intermediárias do 3TRI2018, enviadas em draft pelos representantes da Companhia aos
Conselheiros Fiscais, efetuaram indagações à administração da Companhia e aos auditores independentes
sobre os referidos temas, os quais procederam com os esclarecimentos necessários, após a apresentação do
resultado dos seus trabalhos.
Os Conselheiros Fiscais ratificaram o Regimento Interno do Conselho Fiscal, aprovado pelo Conselho de
Administração da Companhia em 29 de outubro de 2018, nos termos do Anexo 1.2 desta Ata.
Ainda, como assunto informativo, foi apresentado aos Conselheiros Fiscais o update sobre o processo da
provisão de demandas judiciais da Companhia, com o detalhamento sobre as principais demandas judiciais
passivas.
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, como Presidente, Thiago
Costa Jacinto, Marcelo Curti, Francisco Silvério Morales Céspede e Cristina Anne Betts.
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