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EXTRATO DE ITEM DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 

REALIZADA EM 23 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Na qualidade de secretária da reunião do Conselho de Fiscal da Multiner S.A. (“Companhia”), 

realizada em 23 de dezembro de 2021, às 09h00min., na sede social da Companhia, localizada 

na Av. das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte do Centro Empresarial Nações 

Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04.578-910, com a 

presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho Fiscal, e registradas as presenças 

do Diretor sem Designação Específica com atribuições jurídicas e de Relações com Investidores 

da Companhia, Sr. Rodrigo Marques França, o coordenador contábil fiscal da Companhia, Srs. 

Thiago José Martins D´Agostino e a especialista contábil da Companhia, Sra. Irina Correa 

Rocha, bem como da Sra. Larissa Alves de Araújo, como secretária. Estiveram parcialmente 

presentes os representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC"), os 

Srs. Marcos Panassol e Euclides Santos. Com relação as deliberações dos itens “I.ii”, “I.iii” e 

“I.iv” da Ordem do Dia, CERTIFICO que foi aprovado o seguinte item da Ordem do Dia, 

conforme redação abaixo: 

 

“Com relação ao item “I.ii” da Ordem do Dia, em relação à reapresentação das 

informações financeiras trimestrais auditadas da Companhia referente ao 1º trimestre 

do exercício social de 2021 (“1º ITR 2021”), bem como, o ajuste para fins de correção 

de apresentação do período comparativo do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 

acompanhadas do relatório dos auditores independentes e relatório da administração da 

Companhia, os Srs. Conselheiros apreciaram o 1º ITR 2021, e assim recomendaram a 

sua divulgação ao mercado. 

 

Com relação ao item “I.iii” da Ordem do Dia, em relação às informações financeiras 

trimestrais auditadas da Companhia, referente ao 2º trimestre do exercício social de 

2021 (“2º ITR 2021”), bem como, o ajuste para fins de correção de apresentação do 

período comparativo do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do 

relatório dos auditores independentes e relatório da administração da Companhia, os 
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Srs. Conselheiros apreciaram o 2º ITR 2021, e assim recomendaram a sua divulgação 

ao mercado. 

 

Com relação ao item “I.iv” da Ordem do Dia, em relação às informações financeiras 

trimestrais auditadas da Companhia, referente ao 3º trimestre do exercício social de 

2021 (“3º ITR 2021”), bem como, o ajuste para fins de correção de apresentação dos 

períodos comparativos do trimestre findo em 30 de setembro de 2020 e exercício findo 

em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e 

relatório da administração da Companhia, os Srs. Conselheiros apreciaram o 3º ITR 

2021, e assim recomendaram a sua divulgação ao mercado. 

 

Os Conselheiros, Srs. Eduardo Georges Chehab e João Verner Juenemann, 

apresentaram manifestação de voto em apartado, o qual ficará arquivado na sede da 

Companhia em conjunto com esta ata.” 

 

Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal e apostas as assinaturas dos senhores 

Conselheiros: Sra. Claudia Almeida Santos, e os Srs. Eduardo Georges Chehab, Fábio Antônio 

Pereira e João Verner Juenemann. Mesa: João Verner Juenemann, como presidente e Larissa 

Alves de Araújo, como secretária. 

 

 

Certifico que a deliberação acima foi extraída e é cópia fiel da deliberação tomada na 

ata lavrada em livro próprio. 

 

São Paulo, 23 de dezembro de 2021. 

 

 

________________________________ 

Larissa Alves de Araújo 

Secretária 

 


