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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na sede
social da Eternit S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), na Rua Dr. Fernandes
Coelho, 85, 8º andar, nesta Capital, às 14h30, os membros efetivos do Conselho Fiscal,
presentes o Sr. Paulo Henrique Zukanovich Funchal, Coordenador do Conselho Fiscal, Sr.
Aloisio Macário Ferreira de Souza e Sra. Cristiane do Amaral Mendonça. Na forma do
Regimento Interno, assumiu a coordenação da reunião o Sr. Paulo Henrique Zukanovich
Funchal, o qual convidou a mim, Júlia Monturil Martins, para Secretária. Participaram da
reunião, ainda, os representantes da auditoria independente da Deloitte Touche Tohmatsu,
Srs. Manoel Pinto da Silva, por conferência telefônica, e o Sr. Guilherme Jorge Dagli Júnior
e Sra. Eloíse Guerra, ambos presencialmente. Por fim, representando a Companhia, o
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Sr. Rodrigo Lopes da Luz, presente
para eventuais esclarecimentos com relação à ordem do dia.
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 2017, bem como o relatório dos auditores independentes já emitido pela
Deloitte Touche Tohmatsu com abstenção de opinião.
Debatidos os assuntos, o Sr. Manoel Pinto da Silva afirmou que o pedido de Recuperação
Judicial foi a razão para a abstenção da opinião, e não desabona as demonstrações
financeiras, consideradas idôneas pela auditoria independente refletindo a situação
patrimonial da Companhia em 31 de dezembro de 2017. Diante disso, os Senhores
Conselheiros recomendam, por unanimidade, a aprovação pelo Conselho de Administração
do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas e
correspondentes notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, 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, 26 de abril de 2018.

_______________________________
Paulo Henrique Zukanovich Funchal

____________________________
Aloisio Macário Ferreira de Souza

_______________________________
Cristiane do Amaral Mendonça

_________________________________

Júlia Monturil Martins - Secretária

*Esta folha de assinaturas faz parte da Ata de Reunião do Conselho Fiscal da ETERNIT S.A. – Em
Recuperação Judicial, ocorrida em 26 de abril de 2018, às 14h30.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Eternit S.A. – Em Recuperação Judicial, em cumprimento às
disposições legais e estatutárias, examinou o Relatório da Administração, as Demonstrações
Financeiras individuais e consolidadas e correspondentes notas explicativas referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.
O relatório dos auditores independentes, Deloitte Touche Tohmatsu, é de abstenção de
opinião, fundamentada exclusivamente no pedido de Recuperação Judicial da Companhia e
de suas controladas, cujo pedido foi deferido pelo Juízo da 2ª Vara de Falências da
Comarca de São Paulo/SP em 16 de abril de 2018, estando em curso o prazo de 60
(sessenta) dias para a Companhia apresentar o Plano em Juízo.
Os representantes da Deloitte afirmaram que o Relatório da Administração, as
Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas e correspondentes notas explicativas
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 são idôneas e refletem
a situação patrimonial do referido período.
Sendo assim, o Conselho Fiscal opina que os referidos documentos estão em condições de
serem apreciados pelo Conselho de Administração e Assembleia Geral Extraordinária.
São Paulo, 26 de abril de 2018.
_____________________________
Paulo Henrique Zukanovich Funchal

_____________________________
Cristiane do Amaral Mendonça

_____________________________
Júlia Monturil Martins - Secretária

____________________________
Aloisio Macário Ferreira de Souza

