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Livro de Atas

Ata de Reunião do Conselho Fiscal realizada em 21 de março de 2011

Data, Hora e Local: 21 de março de 2011, às 9 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 Srs. Divino Aparecido dos Santos, John Shojiro
Suzuki, Florisvaldo Caetano de Oliveira e Alexandre Seiji Yokaichiya, membros do
Conselho Fiscal. Estiveram também presentes os Diretores da Companhia Srs. Francisco
de Assis e Silva (Jurídico), Eliseo Fernandez (Administração e Controle Corporativo),
Jeremiah Alphonsus O’Callaghan (Relação com Investidores), os membros do
departamento de contabilidade Srs. Wanderley Higino e Agnaldo Moreira e o
representante da BDO Auditores Independentes, responsável pela auditoria externa da
Companhia, Sr. Robson Nunes Moura.
Convocação: A convocação prévia da Reunião foi enviada por escrito aos Conselheiros
no dia 28/02/2011, conforme prevê o § 1º do artigo 12 do Regimento Interno do Conselho
Fiscal da Companhia.
Composição da Mesa: Presidente: Divino Aparecido dos Santos; e Secretária: Milena
Hitomi Yanagisawa
Ordem do Dia: a) Atualização sobre Inalca; b) Overview das operações por País; e c)
Análise das demonstrações contábeis anuais referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2010.
Deliberações Aprovadas por Unanimidade: a) O Diretor Jurídico atualizou os
Conselheiros sobre a saída da JBS da Inalca, e irá elaborar para a próxima Reunião do
Conselho uma apresentação sobre as contingências fiscais, cíveis e trabalhistas; b) O
Diretor de Relação com Investidores deu um overview sobre as operações por País e a
expectativa para o mercado de aves e carnes bovina e suína em 2011; e c) Após exposição
das demonstrações contábeis anuais e do relatório anual da administração pelo Diretor de

Administração e Controle, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, foi
aberto debate para sanar os questionamentos dos Conselheiros junto a Companhia e junto
a Auditoria externa da Companhia – BDO Auditores Independentes. Resolvidas as
dúvidas, não restou nada a tratar, motivo pelo qual as demonstrações contábeis foram
apreciadas sem quaisquer restrições. 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 e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a
sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada.
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São Paulo, 21 de março de 2011.
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