ETERNIT S.A.
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NIRE 35.300.013.344
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2019
Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se por
meio de conferência telefônica, às 13h00, os membros do Conselho Fiscal, infra-assinados.
Na forma do Regimento Interno, assumiu a coordenação da reunião o Sr. Paulo Henrique
Z. Funchal, o qual convidou a mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para
Secretária.
O Senhor Coordenador informou que os Senhores Conselheiros deveriam deliberar sobre
o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas,
correspondentes às notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, bem como o relatório dos auditores independentes já emitido pela
Deloitte Touche Tohmatsu com abstenção de opinião.
Os membros do Conselho concluíram que as referidas Demonstrações Financeiras
expressam adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia. Em
consonância com o disposto no artigo 163 da Lei 6.404/76, opinaram pelo
encaminhamento dos referidos documentos para apreciação em Assembleia Geral
Ordinária de Acionistas da Companhia, prevista para o dia 25 de abril de 2019, bem como
sobre o relatório dos auditores independentes já emitido pela Deloitte com abstenção de
opinião.
Estando esgotada a ordem do dia, o Senhor Coordenador concedeu a palavra a quem dela
quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, o Senhor Coordenador declarou encerrada a
reunião, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai assinada
por mim e pelos demais participantes.

São Paulo, 22 de março de 2019.

_______________________________
Paulo Henrique Z. Funchal

_______________________________
Cristiane do Amaral Mendonça

_______________________________
Fabricio Santos Debortoli
_______________________________
Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz – Secretária
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Eternit S. A. (“Companhia”), em cumprimento às disposições legais
e estatutárias, examinou as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas
da Companhia, e notas explicativas correspondentes a 31 de dezembro de 2018.
O relatório dos auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu é de abstenção de
opinião, fundamentada na relevância dos assuntos descritos no item (a) “Continuidade
Operacional” da seção intitulada “Base para abstenção de opinião” do relatório, conjugada
com o efeito do assunto descrito no item (b) “Ajuste ao valor de recuperação de ativos
imobilizados relacionado a controlada Eternit Amazônia” da mesma seção.
Diante disso, o Conselho Fiscal opina que os referidos documentos estão em condições de
serem apreciados em Assembleia Geral Ordinária prevista para o dia 25 de abril de 2019.
São Paulo, 22 de março de 2019
_______________________________
Paulo Henrique Z. Funchal

_______________________________
Fabricio Santos Debortoli

_______________________________
Cristiane A. Mendonça
_______________________________
Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz – Secretária

