LIVRO DE ATAS DAS REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL

IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ 61.156.113/0001-75
NIRE 35.300.014.022
Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2021
1.
Data, Hora e Local: Aos 03 dias do mês de março de 2021, às 16:00 horas, na filial
da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”), localizada no Munícipio de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 – 13º andar.
2.
Convocação e Presença: O Conselho Fiscal (“CF”) foi devidamente convocado, nos
termos de seu Regimento Interno, ficando consignada a presença de seus membros na
forma facultada no parágrafo terceiro do artigo 5º do referido regimento. Participaram,
ainda, da reunião, via videoconferência, o Sr. Adriano Ricardo dos Santos, diretor de
controladoria, e a Srta. Marilia Nascimento Queiroz, advogada da Companhia.
3.
Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Mauricio Diácoli,
e a Srta. Marilia Nascimento Queiroz atuou como secretária, por designação da
unanimidade dos conselheiros presentes.
4.
Deliberações: Os membros do CF, por unanimidade dos presentes, deliberaram o
que segue:
4.1. Após participação na reunião do Conselho de Administração da Companhia,
realizada nesta data, na qual aquele Conselho aprovou o relatório anual da
administração, as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, da Companhia
relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, incluindo suas notas
explicativas, os conselheiros fiscais examinaram e discutiram todos os documentos
acima elencados, bem como o relatório elaborado pelo Comitê de Auditoria Estatutário
da Companhia, os quais lhes foram previamente disponibilizados. Registra-se que o
prejuízo apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foi integralmente
absorvido pela Reserva de Investimento e Capital de Giro prevista no estatuto social da
Companhia, na forma da lei aplicável.
4.2. Com base no referido exame e discussão, nos esclarecimentos prestados e
considerando ainda o correspondente relatório dos auditores independentes da
Companhia (Ernst & Young Auditores Independentes), emitido sem ressalvas nesta data,
os membros do Conselho Fiscal opinam, por unanimidade, que as demonstrações
financeiras e o relatório da administração encontram-se adequadamente apresentados
e em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária.
4.3. Finalmente, nos termos do artigo 163, incisos II e VI, da Lei nº 6.404/76, os
membros do Conselho Fiscal aprovaram, por unanimidade, a emissão do seu parecer na
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forma constante do Anexo da presente ata, a ser encaminhado à assembleia geral de
acionistas da Companhia.
5.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, em
forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa,
pela secretária e pelos membros presentes.
São Paulo, 03 de março de 2021.

Maurício Diácoli
Presidente da mesa

Marilia Nascimento Queiroz
Secretária

Conselheiros presentes:

Maurício Diácoli

William Cordeiro

Oscar Antônio Fontoura
Becker
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ANEXO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 03 DE MARÇO DE 2021 ÀS 16:00 HORAS

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”), no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, dando cumprimento ao disposto no artigo 163 da Lei
nº 6.404/76, examinaram o relatório anual da administração e as demonstrações
financeiras, individuais e consolidadas, da Companhia relativas ao exercício findo em 31
de dezembro de 2020, acompanhadas das correspondentes notas explicativas,
elaborados de acordo com a legislação vigente.
Com base nos documentos examinados, nos esclarecimentos prestados por
representantes da administração da Companhia e no relatório, emitido nesta data e sem
ressalvas, pela Ernst & Young Auditores Independentes sobre as referidas
demonstrações financeiras, os membros do Conselho Fiscal da Companhia abaixo
subscritos opinam, por unanimidade, que as demonstrações financeiras, individuais e
consolidadas, da Companhia relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e
o relatório da administração encontram-se adequadamente apresentados e em
condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária.
São Paulo, 03 de março de 2021.

Membros do Conselho Fiscal:

Maurício Diácoli

William Cordeiro

Oscar Antônio Fontoura
Becker

