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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM
26 DE ABRIL DE 2018.

1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15:00 horas do dia 26 de abril de 2018,
através de “conference call”.
2.
CONVOCAÇÃO: Devidamente convocada, nos termos do disposto no Artigo
30 do Estatuto Social da Companhia.
3.
PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho Fiscal, e o Diretor VicePresidente Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Eduardo Ramos Canônico.
4.
MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Anna Maria Cerentini Gouvea
Guimarães e secretariados pelo Sr. Alexandre Machado Navarro Stotz.
5.
ORDEM DO DIA: (i) Demonstrações financeiras (Prévia 1T18); (ii) Fluxo de
caixa 12 meses; (iii) Status da RJ; (iv) Proposta da Administração AGO; (v)
Planejamento Estratégico

6.

RELATO / DELIBERAÇÕES:

6.1. Dando início à reunião, o Sr. Eduardo Ramos Canônico apresentou a prévia
resultados financeiros mensais do primeiro trimestre de 2018, reforçou que ainda os
números passariam pela auditoria do trimestre. Os membros do Conselho Fiscal
analisaram em detalhes os números e apresentação, discutiram os resultados e
esclareceram algumas dúvidas, não havendo deliberações de qualquer natureza
neste momento.
6.2. Quanto ao item (ii), apresentou o fluxo de caixa previsto para os próximos 12
meses, e as ações que estão sendo realizadas para geração de caixa mínimo para
manutenção das operações, além disso, atualizou o status das negociações com CEF,
Bradesco, Pan. Respondeu aos esclarecimentos sobre as indagações feitas pelos
Conselheiros Fiscais, não havendo deliberações a serem tomadas.
6.3. Na sequência passou a expor o atual andamento do processo de recuperação
judicial, como também o cronograma para finalização da primeira tranche do
aumento de capital no qual as dívidas serão convertidas em ações. Ressaltou a
homologação dos planos de recuperação judicial, remanescentes. Os membros do
Conselho Fiscal tiveram seus questionamentos e dúvidas esclarecidos pelo Sr.

Eduardo Ramos Canônico, e não havendo deliberações a serem tomadas, deram por
encerrado este item.
6.4. Considerando a AGO a ser realizada no próximo dia 27/03, os membros do
Conselho tiraram dúvidas em relação a proposta da administração. Os membros do
Conselho Fiscal tiveram suas dúvidas esclarecidos, sugeriram também que para o
próximo ano seja apresentado junto a proposta da remuneração global dos
administrados a respectiva alocação como reportado em relação aos números
realizados, além disso solicitaram que assim que seja aprovado a política de
remuneração variável, metas do ano e forma de pagamento seja compartilhado com
o Conselho Fiscal. Não havendo deliberações a serem tomadas, deram por encerrado
este item.

6.5. Por fim, o Sr. Eduardo Ramos Canônico em atendimento ao (v) da pauta,
apresentou o draft do planejamento estratégico de curto prazo ainda em discussão
no âmbito do Conselho de Administração, respondeu aos esclarecimentos sobre as
indagações feitas pelos Conselheiros Fiscais, não havendo deliberações a serem
tomadas.

6.6.

Por fim, os membros do Conselho Fiscal reuniram-se em sessão reservada.

Nada mais havendo a ser tratado, deu por encerrada a reunião. A ata foi lida,
aprovada e assinada pelos presentes.
São Paulo, 26 de abril de 2018. Mesa: Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães –
Presidente; Alexandre Machado Navarro Stotz – Secretário. Conselheiros:
Alexandre Machado Navarro Stotz, Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães e João
Paulo Vargas da Silveira.
Confere com a ata original lavrada em livro próprio.
Mesa:
_____________________________
Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães
Presidente

_______________________________
Alexandre Machado Navarro Stotz
Secretário

Conselheiros Presentes:
_____________________________
Anna Maria Cerentini Gouvea Guimarães

_______________________________
Alexandre Machado Navarro Stotz

_____________________________
João Paulo Vargas da Silveira
(Estas assinaturas pertencem à Ata de Reunião do Conselho Fiscal, realizada em 26 de abril
de 2018).

