Análise e obtenção de esclarecimentos a respeito do follow on em curso (Portuguese Only)
Data, Hora e Local: 14 de abril de 2.010, às 09:00 horas, no escritório administrativo da Companhia (“Cia.”), na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100.
Presença: Compareceram à Reunião os Conselheiros Fiscais Srs. Divino Aparecido dos Santos, Florisvaldo Caetano de Oliveira, John Shojiro
Suzuki, Hélio Ricardo Teixeira Moura e Alexandre Seiji Yokaichia, o Diretor da Cia. Sr. Eliseo Fernandez (Administração e Controle Corporativo) e
o representante da BDO Auditores Independentes, responsáveis pela auditoria externa da Cia., Sr.Eduardo Rota.
Convocação: A convocação foi realizada conforme prevê o § 1º do artigo 12 do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia.
Composição da Mesa: Presidente: Divino Aparecido dos Santos; e Secretário: Demetrius Nichele Macei.
Ordem do Dia: Análise e obtenção de esclarecimentos a respeito do follow on em curso, das notícias jornalísticas sobre a relação do Banco
JBS com a Cia., mapeamento da auditoria externa e visita ao Instituto JBS.
Deliberações: OSr. Ricardo Sugieda (gerente de planejamento financeiro da Cia) foi chamado para apresentar um histórico da operação de
follow on que a Cia está passando. Informou que foi iniciado o processo de abertura de capital da JBS USA, mas tal decisão foi suspensa e a
captação de recursos será feita mediante emissão de novas ações da Cia. no Brasil. Para isso, a diretoria da Cia. está dividida em duas equipes
executando o Road Show durante este mês de Abril. O assunto entrou em discussão e os Conselheiros, satisfeitos com as informações
prestadas, dispensaram o Sr. Sugieda. Em seguida, o Sr. Emerson Caballero (Presidente do Banco JBS) foi chamado para dar esclarecimentos
sobre a notícia jornalística veiculada pelo Valor Econômico em 30 de março de 2010, questionando o relacionamento entre o Banco JBS e a Cia..
O Sr. Emerson (Presidente do Banco JBS) esclareceu que a Cia. não possui, tão pouco possuiu, nenhuma operação de crédito com o Banco.
Disse que os vendedores de gado, ao receberem os títulos de crédito do pecuarista (CPRs), entregam tais títulos e obtém uma conta garantida
do banco. Ou seja: a iniciativa de contratar crédito é do pecuarista não da Cia.. Uma vez que o pecuarista recebe o título, cabe a ele decidir com
que banco irá relacionar-se. Como o Banco trabalha com taxas de mercado, o pecuarista poderia ter escolhido outro banco qualquer. O assunto
entrou em discussão e os Conselheiros, satisfeitos com as informações prestadas, dispensaram o Sr. Emerson. Finalmente, foram chamados os
representantes da Auditoria Externa da Cia, para realizarem uma exposição dos pontos de melhoria sugeridos pelos mesmos à administração. O
Sr. Eduardo Rota (Diretor dos trabalhos da BDO) iniciou sua exposição esclarecendo que todos os pontos que serão apresentados não
justificam qualquer ressalva no balanço da Cia. Mesmo assim a Auditoria tem pro praxe registrá-los e sugere sempre sua observância para os
próximos exercícios financeiros. Esclareceu também que a Administração da Cia., por meio do Sr. Eliseo Fernandez, tem sido proativa no sentido
de atender e corrigir tais pontos, muitas vezes de forma imediata. Os pontos destacados foram: Aprimoramento dos controles de
reconhecimento de receita; Formalizar as compras de gado acima do preço pré-estabelecido; Aprimoramento do procedimento de consolidação
das demonstrações contábeis(eliminação de lucro não realizado nos estoques e correspondentes tributos); Aprimoramento dos controles de
encerramento patrimonial e contábil de Obras em andamento; Aprimoramento dos controles financeiros de atualização de endividamento;
Aprimoramento de conciliação (fornecedores/despesas com implantação de unidades); Aprimoramento de revisão da memória de cálculo do PIS
e da COFINS (inclusão de recuperação de despesas, deságio sobre créditos de ICMS e receitas eventuais; exclusão de créditos de materiais
para análises laboratoriais); Aprimorar controles do ambiente de processamento de dados do CPD (controle de umidade, substituir materiais
inflamáveis); Aprimorar controle sobre os termos de responsabilidade. O assunto entrou em discussão e os Conselheiros, satisfeitos com as
informações prestadas, dispensaram o Sr. Rota. Em seguida os membros do conselho fiscal, acompanhados pelo Sr. Eliseo e Sra. Vivianne
Batista (Presidente do Instituto JBS) realizaram uma visita física às instalações da Escola Germinare.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi, por mim, Secretário, lavrada esta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada

pelos senhores membros do Conselho Fiscal.
Membros do Conselho Fiscal Presentes: Srs.Divino Aparecido dos Santos, Florisvaldo Caetano de Oliveira, John Shojiro Suzuki, Alexandre
Seiji Yokaichia, Sr. Hélio Ricardo Teixeira Moura.

“Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho Fiscal da Companhia.”

São Paulo, SP, 14 de março de 2.010.

Demetrius Nichele Macei
Secretário
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