EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF. 56.643.018/0001-66
NIRE Nº 353.000.280.15

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL – Dia 20 de março de 2018 às 11:00 horas, na sede social
localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – Vila Nova
Conceição – CEP. 04543-900 - Cidade de São Paulo – Estado de São Paulo.
PRESENÇA – A totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, além do
Diretor de Controladoria Sérgio Henrique Ribeiro e a auditora externa BDO RCS
Auditores Independentes, representada pelo Sr. Ronaldo Silva dos Santos, inscrito no
CRC/SP sob o nº SP-228140/0-4.
COMPOSIÇÃO DA MESA – Presidente – Sra. Simone Carrera, Secretário – Sr. Genildo
de Brito.
CONVOCAÇÃO – A reunião foi convocada nos termos do Regimento Interno do
Conselho Fiscal.
ORDEM DO DIA – ITEM (1) – Análise das demonstrações financeiras e do relatório de
administração referente o exercício social findo em 2017, acompanhado do parecer dos

auditores independentes. (2) Exame do estudo técnico das projeções de resultado para
realização do ativo fiscal diferido. ITEM (3) Outros assuntos de interesse da Companhia.
DELIBERAÇÕES – ITEM (1) DA ORDEM DO DIA – Os Conselheiros tomaram conhecimento
das demonstrações financeiras e do relatório de administração, referente ao exercício social
findo em 2017, bem como o parecer dos auditores independentes. No exercício das suas
funções legais e estatutárias, revisaram o relatório da administração, proposta da
administração para destinação do resultado e as demonstrações financeiras tomadas em seu
conjunto, referentes ao exercício social findo em 31/12/2017. Com base nas análises
efetuadas os esclarecimentos da administração e ainda o parecer da BDO RCS Auditores
Independentes e informações prestadas pelos auditores, o Conselho Fiscal da Eucatex S/A
Indústria e Comércio, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, examinou o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia (controladora e
consolidado), referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017,
compreendendo o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, a Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do
Valor Adicionado e as Notas Explicativas. Com base nos exames efetuados, nos
esclarecimentos prestados pela Administração e, considerando ainda, o Relatório dos
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras, sem ressalva, emitido pela
BDO RCS Auditores Independentes em data de 20 de março de 2018, o Conselho Fiscal
opina que os referidos documentos, bem como a proposta de destinação do lucro do
exercício, incluindo a distribuição de dividendos, e o orçamento de capital, em todos os seus
aspectos relevantes estão adequadamente apresentados e em condições de serem
apreciados e votados pela Assembleia Geral de Acionistas. Passando ao item ITEM (2) - Os
Senhores Conselheiros examinaram as projeções de resultado para realização do Ativo Fiscal
Diferido, e aprovar o Estudo Técnico da Viabilidade do Ativo Fiscal Diferido, nos termos da
Instrução CVM nº 371, de 27/06/2002, cuja cópia constitui parte integrante desta ata, a qual
será arquivada na sede da Companhia.

AUTORIZAÇÃO – Fica autorizada a publicação da ata com omissão das assinaturas dos
acionistas, nos termos do §2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar a Presidente suspendeu a
reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, lida e
aprovada, foi assinada pelos presentes. (a) SIMONE CARRERA – Presidente da
mesa. (a) GENILDO DE BRITO – Secretário da Mesa. (a) SIMONE CARRERA;
(a) MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA; (a) MURICI DOS SANTOS; (a)
MARCELLO JOAQUIM PACHECO; (a) ELAINE APARECIDA ALIBA; (a) SÉRGIO
HENRIQUE RIBEIRO; (a) LUIZ CARVALHO TENÓRIO; e (a) RONALDO SILVA
DOS SANTOS. (a)

Certifica que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 20 de março de 2018

GENILDO DE BRITO
Secretário da Mesa

