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PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal examinou as Demonstrações Financeiras e corres-
pondentes Notas Explicativas, o Relatório Anual da Administração e o 
Relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017. O Conselho Fiscal ao longo do 
exercício: acompanhou os trabalhos de reporte da Companhia mediante 
entrevistas e solicitações de esclarecimentos sobre o entendimento das 
questões contábeis e patrimoniais relevantes, em sessões com represen-
tantes da Administração da Companhia e com os auditores independentes; 
acompanhou e discutiu com a Administração da Companhia as questões 
relevantes de gestão, como a evolução da Governança Corporativa e o 
estabelecimento do Departamento de Compliance, e desempenho dos 
negócios; indagou a Administração sobre o acompanhamento dos riscos; 
apreciou as divulgações aos acionistas, inclusive os informes trimestrais; 
indagou à Administração e à auditoria independente quanto a efetividade 
dos controles internos implantados e gerenciados pela Administração; dis-
cutiu com as áreas técnicas da Companhia e da auditoria independente as 
premissas e os cálculos relativos às avaliações de recuperabilidade de ati-
vos (impairment) e de realização de créditos tributários. Conclusão: Com 
base nesses trabalhos e evidências e à vista do Relatório emitido pela 
Grant Thornton Auditores Independentes, os conselheiros fi scais opinam 
que as Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas 
e o Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social fi ndo 
em 31 de dezembro de 2017, estão adequadamente apresentados e em 
condições de serem apreciados pelos acionistas da Companhia, quando 
da Assembleia Geral Ordinária. São Paulo, 27 de março de 2018. Axel 
Erhard Brod - Presidente; Eduardo Augusto Rocha Pocetti - Membro 
Efetivo; Carlos Roberto de Albuquerque Sá - Membro Efetivo.
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O Conselho Fiscal examinou as Demonstrações Financeiras e correspondentes Notas Explicativas, o Relatório Anual da 
Administração e o Relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. 
O Conselho Fiscal ao longo do exercício: acompanhou os trabalhos de reporte da Companhia mediante entrevistas e solicitações 
de esclarecimentos sobre o entendimento das questões contábeis e patrimoniais relevantes, em sessões com representantes da 
Administração da Companhia e com os auditores independentes; acompanhou e discutiu com a Administração da Companhia 
as questões relevantes de gestão, como a evolução da Governança Corporativa e o estabelecimento do Departamento de 
Compliance, e desempenho dos negócios; indagou a Administração sobre o acompanhamento dos riscos; apreciou as 
divulgações aos acionistas, inclusive os informes trimestrais; indagou à Administração e à auditoria independente quanto a 
efetividade dos controles internos implantados e gerenciados pela Administração; discutiu com as áreas técnicas da Companhia 
e da auditoria independente as premissas e os cálculos relativos às avaliações de recuperabilidade de ativos (impairment) e 
de realização de créditos tributários. Conclusão: Com base nesses trabalhos e evidências e à vista do Relatório emitido pela 
Grant Thornton Auditores Independentes, os conselheiros fi scais opinam que as Demonstrações Financeiras e correspondentes 
Notas Explicativas e o Relatório Anual da Administração, relativos ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2017, estão 
adequadamente apresentados e em condições de serem apreciados pelos acionistas da Companhia, quando da Assembleia 
Geral Ordinária. São Paulo, 27 de março de 2018. Axel Erhard Brod - Presidente; Eduardo Augusto Rocha Pocetti - Membro 
Efetivo; Carlos Roberto de Albuquerque Sá - Membro Efetivo.
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