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EXTRATO DE ITENS DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2020
Na qualidade de secretária da Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da ATMA Participações S.A.
(“Companhia” ou “ATMA Participações”), realizada virtualmente em 29 de junho de 2020, às 14h00, na
Rua Alegria 88/96, 2º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, com a participação da totalidade dos
membros do Conselho Fiscal, CERTIFICO que foram aprovados os seguintes itens da Ordem do Dia,
conforme redação abaixo:
“2) Considerações da Auditoria Independente;
O representante da BDO, Sr. Henrique Herbel de Melo Campos, apresentou as considerações da
auditoria externa e detalhou o processo de revisão das Informações Trimestrais (”ITRs”), tendo,
conforme o material de suporte, informando o escopo dos trabalhos de auditoria, a independência e as
comunicações realizadas ao longo do processo; a não constatação de elementos fraudulentos nas ITRs;
as etapas dos trabalhos; os principais assuntos de auditoria – PAA tratados junto à Administração da
Companhia e as análises realizadas no que se refere à união dos negócios com a ETS Participações, Plano
de Recuperação Extrajudicial e Assembleias Gerais de Debenturistas. Informou que a revisão das
informações trimestrais obedeceu às normas previstas, em especial a NBC TR 2410 e ISRE 2410, dentre
outros. Por fim, foram realizados questionamentos pelos Senhores membros do Conselho Fiscal, os quais
foram esclarecidos.”
“3) Informações Trimestrais – Resultado do 1º Trimestre de 2020.
O Sr. Luciano Bressan apresentou as ITRs do 1º Trimestre de 2020, acompanhadas das correspondentes
notas explicativas, bem como do Relatório dos Auditores Independentes da BDO RCS Auditores
Independentes (“BDO”). Após esclarecidas todas as dúvidas e questões levantadas, os Senhores
membros do Conselho Fiscal verificaram as informações acima referidas e, estando em conformidade
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis à preparação das ITRs e de forma condizente
com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, se manifestaram de forma favorável
quanto às informações constantes das ITRs.”
Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal e apostas as assinaturas dos Senhores
Conselheiros: Marcelo Yugue, Presidente do Conselho Fiscal, Rafael Muller Gonçalves dos Santos e José
Armando Lins Figueira. Presentes ainda os Srs. André Felipe Rosado França, Diretor Presidente, Luciano
Bressan, Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Adalberto Ribeiro Silva, Gerente Sênior
Contábil e Fiscal e Henrique Herbel de Melo Campos, Sócio da BDO RCS Auditores Independentes.
Certifico que os itens das deliberações acima foram extraídos e são cópias fiéis das deliberações
tomadas na ata lavrada em livro próprio.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
Débora Regina Gasques
Secretária

