ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 10/05/2012
(I) DATA, HORA, LOCAL E POSSE: Aos 10 dias do mês de maio de 2012, às 10:00
horas, na Sede Social da Renar Maçãs S/A, sita à Rua Nereu Ramos, 219, em
Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os membros titulares do
CONSELHO FISCAL da Companhia na 35ª Assembleia Geral Ordinária realizada em
26 de abril de 2012, servindo essa ata como termo de posse no cargo. (II)
TRABALHOS E CONCLUSÕES: 1) Análise e discussão do Comentário de
desempenho, das Demonstrações Financeiras referente ao trimestre findo em
31/03/2012 apresentado pela Diretoria, compreendendo o Balanço Patrimonial,
Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do
Patrimônio, Demonstrações do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado e Notas
Explicativas, os quais foram disponibilizados aos Senhores Conselheiros. 2) Com base
nas discussões realizadas com a Administração, auditores independentes e com base
na obtenção dos esclarecimentos necessários solicitados pelos Conselheiros, e
considerando ainda o Relatório dos Auditores Independentes sobre Revisão Especial
(BDO RCS Auditores Independentes SS), datado de 07/05/2012, o Conselho Fiscal
nesta análise, não identificou nenhum fato relevante que mereça destaque, e concluiu
que as referidas demonstrações refletem, adequadamente, as situações contábil e
financeira da Companhia no período, considerando as três ressalvas inseridas no
relatório da Auditoria Independente, as quais passam a ser parte integrante desta ata:
3) Os membros do Conselho Fiscal recomendam ainda que os documentos referente
ao trimestre findo em 31/03/2012, sejam submetidos à apreciação do Conselho de
Administração de acordo com as disposições estatutárias da Companhia, e sejam
apresentadas aos Senhores Acionistas. O texto da presente ata foi aprovado por
unanimidade. (III) CERTIFICADO: Certificamos que a presente é cópia fiel da 62ª
Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Renar Maçãs S/A, transcrita no Livro de Atas
do Conselho Fiscal, registrado na MM. Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
sob nº 789 em 23/08/1977.
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