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EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2021
1. Data, hora e local: Aos 10 (dez) dias do mês de março de 2021, às 09h30, realizada de forma
remota através da plataforma Microsoft Teams. 2. Convocação, Quórum e Presença: Dispensada
a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal (“CF”),
quais sejam: Sr. Jorge Manoel Roberto (Presidente do CF), Sr. Pedro Wagner Pereira Coelho
(membro efetivo do CF) e Sra. Regina Longo Sanchez (membro efetivo do CF). Como
convidados, o Sr. Osvaldo Burgos Schirmer (Coordenador do Comitê de Auditoria e Finanças),
Eduardo Parente (Diretor Presidente), Eduardo Haiama (Vice-Presidente Financeiro e de
Relações com Investidores), Rossano Marques (Vice-Presidente de Operações Corporativas),
Maria Goldberg (Diretora Jurídica e de Compliance), Danielle Borba (Diretora de Controladoria),
Paula Dias (Gerente Jurídico Societário), Vanessa Chalhoub (Advogada de Societário), Viviane
Pires (Gerente de Compliance), Marcelo Eli Zampieri (Diretor de Planejamento Financeiro), Luiz
Domingues (Auditor Interno), So Hang, Fernando Magalhães e Rafael Rocha (Auditores
Externos). 3. Mesa: Sr. Jorge Roberto Manuel (Presidente) e Sra. Maria Goldberg (Secretária). 4.
Deliberações. 4.4. Análise das Demonstrações Financeiras 2020 e Relatório da
Administração. Após os esclarecimentos prestados pelos representantes da Administração,
conforme acima, e com base na informação dos auditores independentes sobre seu parecer a ser
emitido sem ressalvas, este Conselho manifestou-se, por unanimidade de votos, favoravelmente à
aprovação das Demonstrações Financeiras anuais findas em 31 de dezembro de 2020, posto que
não tiveram conhecimento de nenhum fato que os levasse a acreditar que essas informações
anuais não foram elaboradas, em seus aspectos relevantes, para refletir as posições patrimonial e
financeira da Companhia e suas controladas no ano de 2020, recomendando, portanto, a sua
aprovação. Quanto ao Relatório Anual da Administração, os membros do Comitê, após
discussões mantidas, recomendaram a aprovação pelo Conselho de Administração, nos termos
apresentados. Os Conselheiros Fiscais irão aguardar a aprovação pelo Conselho de
Administração e o Parecer (firmado) da Auditoria Independente para então firmar o seu parecer
(Anexo). 5. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado,
foi a presente ata lavrada, lida, conferida e aprovada por todos os conselheiros presentes e pela
secretária. O documento se encontra arquivado na Companhia.
Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do
Conselho Fiscal da Companhia.
Rio de Janeiro, 10 de março de 2021.
Maria Goldberg
Secretária da Mesa
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PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO
EXERCÍCIO SOCIAL DE 2020
Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia, no uso de suas atribuições legais e
estatutárias, consoante as disposições do artigo 163 da Lei n.º 6.404/76 e, nos limites da sua
competência, após concluírem os trabalhos de verificação das Demonstrações Financeiras da
YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A. referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, com os devidos esclarecimentos prestados pela Administração da Companhia e baseados
no relatório dos Auditores Independentes, emitido em 16 de março de 2021, sem ressalvas,
opinam favoravelmente (i) a aprovação das Demonstrações Financeiras, que, acompanhadas do
Relatório da Administração, estão adequadas e em condições de serem submetidas à apreciação
dos acionistas; e (ii) à proposta da administração de destinação do resultado do exercício social,
encerrado em 31 de dezembro de 2020, incluindo o pagamento de dividendos e o orçamento de
capital, recomendando, também, a apreciação e aprovação pelos acionistas da Companhia, nos
termos propostos.
Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

Jorge Roberto Manoel

Pedro Wagner Pereira Coelho

Regina Longo Sanchez
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