Análise das demonstrações contábeis anuais (Portuguese Only)
Data, Hora e Local: 04 de março de 2010, às 13:00 horas, no escritório administrativo da Companhia, 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, os Diretores da Companhia Srs. Eliseo Fernandez (Administração e Controle
Corporativo), Marcos Bastos (Financeiro), Guilherme Arruda (Relações Institucionais) e Paulo Silva (Administração e Controle – Divisão
Alimentos), os membros do departamento de contabilidade Srs. Wanderley Higino e Agnaldo Moreira e os representantes da BDO Auditores
Independentes, responsáveis pela auditoria externa da Companhia, Srs. Marcio Peppe e 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 das demonstrações contábeis anuais referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2.009.

Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Durante a exposição das demonstrações contábeis anuais pela Diretoria da Companhia,
referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2.009, os Conselheiros pediram mais esclarecimentos acerca de alguns pontos, dos quais
destaca-se a observação do Sr. Helio de que o parecer do Conselho Fiscal deve respeitar extritamente as normas expedidas pelo IBRACON e
portanto o mesmo não deve “aprovar” os documentos apresentados, mas tão somente “encaminhar” tais documentos para que a assembléia os
aprove ou não. Em seguida o Sr. John Suzuki questionou sobre a responsabilidade pelas demonstrações financeiras das controladas no
exterior, especialmente sobre a conversão de USGAAP para BRGAAP. Os Auditores presentes esclareceram que na consolidação dos
números da Pilgrims Pride (USGAAP), referente ao período de 12 meses findos em 27/12/2009, a JBS S.A. realizou ajustes de conversão de
praxe para consolidar os números de acordo com as normas brasileiras de contabilidade (BRGAAP) no dia 31/12/2009, incluindo os ajustes
referentes aos movimentos relevantes ocorridos entre os dias 27/12/2009 e 31/12/2009. Os ajustes foram auditados pela BDO nos Estados
Unidos e Brasil, conforme confirmado pelos próprios auditores da BDO presentes à reunião. Em seguida o Sr. John questionou a respeito do
aumento do “contas a receber” da Companhia após a incorporação. O Sr. Marcos Bastos esclareceu que houve um poblema de sistema de
informática entre a Bertin e Vigor no final de 2009, que gerou atraso no sistema de cobrança. Esse problema foi identificado no inicio de Janeiro
de 2010 e os efeitos estarão resolvidos até o final do primeiro trimestre de 2010. Após esclarecimentos dos demais questionamentos e
apreciação das demonstrações contábeis e do relatório da administração, o Conselho Fiscal apresentou o Parecer favorável para que à
documentação apresentada seja encaminhada a próxima assembléia geral ordinária da Companhia, sem restrições.
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.
Certidão: Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho Fiscal da Companhia.

São Paulo, SP, 04 de março de 2010.

Demetrius Nichele Macei
Secretário
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