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CNPJ 51.928.174/0001-50
NIRE nº 35.300.095.421
Companhia Aberta de Capital Autorizado

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
Reunião do Conselho Fiscal da PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S/A, realizada às 10 horas
do dia 20 de fevereiro de 2020, na sede da Companhia, situada na Rua Wilhelm Winter, 300, Distrito
Industrial, Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo.

Todos os membros foram devidamente convocados e a reunião foi instalada com a presença pessoal de
todos os seus membros. A reunião foi secretariada pelo Sr. Carlos Eduardo Sanchez.

DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros, após examinarem os relatórios da Administração e as respectivas
Demonstrações Financeiras da Companhia, aprovados pela Diretoria e em processo de revisão pela
Ernst&Young Auditores Independentes S.S., todos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2019, constataram que os referidos documentos encontram-se regulares e concluíram que as
demonstrações financeiras e os relatórios da administração refletem adequadamente a atuação da
Companhia no período, merecendo o seu parecer favorável à aprovação.

Nada mais tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião, que após lida e aprovada pela
unanimidade dos Conselheiros presentes, foi por todos assinada.

Jundiaí, 20 de fevereiro de 2020.

Carlos Eduardo Sanchez
Secretário

CONSELHEIROS:

Charles Dimetrius Popoff

Cleidir Donizete de Freitas

Antonio Farina

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da PLASCAR PARTICIPAÇÕES INDUSTRIAIS S/A, em reunião realizada no dia 20
de fevereiro de 2020, no exercício de suas funções legais e estatutárias, examinou, relativamente ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o relatório anual da administração e as
demonstrações contábeis da Companhia, compreendendo Balanço Patrimonial, Demonstrações de
Resultados, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Liquido, Demonstração de Fluxo de Caixa,
Demonstração de Valor Adicionado e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, em processo
de revisão final pela Ernst&Young Auditores Independentes S.S.

Baseado nos exames efetuados, o Conselho Fiscal recomenda que o relatório anual da administração e
as demonstrações contábeis referidas acima sejam submetidas à aprovação dos Senhores Acionistas,
na Assembleia Geral Ordinária a ser oportunamente realizada.

Jundiaí, 20 de fevereiro de 2020.

Charles Dimetrius Popoff

Cleidir Donizete de Freitas

Antonio Farina

