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EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2020
1. Data, hora e local: Aos 11 dias do mês de março de 2020, às 09h00, no escritório
corporativo de uma das controladas da Estácio Participações S.A. (“Estácio” ou “Companhia”),
situado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 4.200,
bloco 5, 3º andar, Barra da Tijuca, CEP: 22640-102.
2. Convocação, Quórum e Presença: Realizada a convocação nos termos do Estatuto Social e
Regimento Interno da Companhia, presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal (“CF”),
quais sejam: Sr. Emanuel Sotelino Schifferle (Presidente do CF), Sr. Pedro Wagner Pereira Coelho
(membro efetivo do CF) e Sra. Regina Longo Sanchez (membro efetivo do CF). Como convidados,
os Executivos, Srs. Eduardo Haiama (Diretor Financeiro e RI), Rossano Marques (Diretor de
Operações Corporativas), Paula Dias (Gerente Jurídica), Danielle Borba (Diretora de
Controladoria) e Luiz Domingues (Auditor Interno).
3.

Mesa: Sr. Emanuel Sotelino Schifferle (Presidente) e Sra. Paula Dias (Secretária).

Deliberações: 4.5. Análise das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019:
Foram analisadas as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019, devidamente
auditadas pelos Auditores Independentes da sociedade, EY. Após os esclarecimentos prestados
pelos representantes da Administração e com base no parecer sem ressalvas dos Auditores
Independentes, este Conselho concluiu, por unanimidade de votos, que as Demonstrações
Financeiras refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial
e financeira da Companhia e de suas controladas em 31 de dezembro de 2019, recomendando,
portanto, a sua aprovação. Os Conselheiros Fiscais irão aguardar a aprovação pelo Conselho de
Administração e o Parecer (firmado) da Auditoria Externa para então firmar o seu parecer, com
a data de 12.03.2020. 4.5.1.
Proposta da Administração para a Destinação dos Resultados:
Foi analisada a Proposta da Administração para a destinação do lucro líquido apurado em
31.12.2019, no valor total de R$ 646.140.179,54 (seiscentos e quarenta e seis milhões, cento e
quarenta mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos): a) Reserva Legal:
conforme previsto no art. 193 da Lei das Sociedades por Ações, a Administração propõe a
destinação de 5% (cinco por cento) do lucro líquido seja destinado à constituição de reserva
legal no montante de R$ 32.307.008,98 (trinta e dois milhões, trezentos e sete mil, oito reais e
noventa e oito centavos); b) Distribuição de Dividendo: do lucro líquido ajustado do exercício de
2019, a Administração propõe a distribuição de dividendos aos Acionistas no correspondente a
25% do Lucro Líquido do exercício, no montante de R$ 153.458.292,64 (cento e cinquenta e três
milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa dois reais e sessenta e quatro
centavos), a Administração propõe a retenção de lucros no montante R$ 460.374.877,92
(quatrocentos e sessenta milhões, trezentos e setenta e quatro mil, oitocentos e setenta e sete
reais, e noventa e dois centavos), amparada pelo Orçamento de Capital apresentado, tendo
recebido a opinião favorável da totalidade dos membros deste Conselho Fiscal.

4.5.2. Relatório Anual e Contas de Administração: Foi apreciado o Relatório Anual da
Administração, entendendo este Conselho, por unanimidade de votos, que este reflete
adequadamente a atuação da empresa no período, recomendando, portanto, a sua aprovação.

5. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi a
presente ata lavrada, lida, conferida e aprovada pelos Srs. Conselheiros e pela Secretária.
Assinaturas: Conselheiros Fiscais: Emanuel Sotelino Schifferle – Presidente do CF; Pedro Wagner
Pereira Coelho e Regina Longo Sanchez; Secretária da Mesa: Paula Dias.
Rio de Janeiro, 11 de março de 2020.
Certifico que o extrato reflete os termos da ata lavrada em Livro próprio.

Paula Dias
Secretária da Mesa

