SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 07.718.269/0001-57 - NIRE 3130002243-9
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.,
REALIZADA EM 05 (CINCO) DE ABRIL DE 2019
Data, Hora e Local: Aos 05 cinco) dias do mês de abril de 2019, às 09:00 horas, no escritório da Springs
Global Participações S.A. (“Companhia”), situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av.
Paulista, 1.754, 1ª. sobreloja.
Convocação e Presença: Convocados regularmente, encontram-se presentes a totalidade dos membros
efetivos do Conselho Fiscal, presentes também, os Srs. Roberto Cristofanilli, João Batista da Cunha
Bomfim, Guilherme Jorge Dagli Junior e Renato Foganholi Asam, representantes da Deloitte

Touche Tohmatsu Auditores Independentes.
Ordem do Dia: Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Deliberações: Os Conselheiros presentes, examinaram o Relatório da Administração, as Demonstrações
Financeiras da Companhia, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e, a proposta do
orçamento de capital para o exercício de 2019, no valor de R$59.450 mil, quando tiveram todos os
esclarecimentos que se fizeram necessários.
Aprovar, com voto em separado do conselheiro Renato Sobral Pires Chaves, diante das deliberações acima
a minuta do Parecer do Conselho de Fiscal que integra a presente ata como Anexo I, emitido nesta data.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada em sumário, depois lida, aprovada e
assinada pelos membros do Conselho de Fiscal.
São Paulo-SP, 05 de abril de 2019.

César Pereira Vanucci

João Martinez Fortes Júnior

Renato Sobral Pires Chaves

SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 07.718.269/0001-57 - NIRE 3130002243-9
Companhia Aberta
ANEXO I

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 163 da Lei n° 6.404/76, após terem examinado o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Springs Global Participações S.A.,
relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, opinam favoravelmente ao encaminhamento dos
referidos documentos e do orçamento de capital do exercício de 2019 para a Assembleia Geral Ordinária
dos acionistas, a realizar-se até o dia 09 de maio próximo, tendo o conselheiro Renato Sobral Pires Chaves
manifestado discordância, conforme voto em anexo.

São Paulo-SP, 05 de abril de 2019.

César Pereira Vanucci

João Martinez Fortes Júnior

Renato Sobral Pires Chaves

MANIFESTAÇÃO DE VOTO NA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DE 05/04/2019
Considerando que:
 A ressalva feita pelos auditores externos com relação ao tema “recuperação de
impostos (nota explicativa nº 23)” e suas consequências nos “covenants
financeiros”;
 O prejuízo quanto à capacidade de adotar uma opinião inteiramente refletida,
no presente momento, conceito este apresentado pela CVM no corpo do PAS
RJ2005/1443

(julgado

em

10/5/2006),

tendo

em

vista

que

alguns

documentos somente foram disponibilizados no momento da reunião, a saber:
(i) “parecer Trindade Adv” (documento com 5 páginas datado de 29/3/19);
(ii) “parecer técnico sobre o reconhecimento contábil de créditos tributários de
PIS e COFINS, de autoria de L.Nelson Carvalho/Fernando Múrcia” (documento
com 17 páginas datado de 22/2/19); “parecer Tozzini Freire” (documento com
9 páginas datado de 22/2/19); (iii) “memória de cálculo da contabilização do
contrato Coteminas x Prefeitura Montes Claros”; (iv) Estudo técnico de
viabilidade de realização de resultados para compensação de impostos; (v)
proposta

da

Administração

para

a

Assembleia

Geral

(destinação

de

resultados) e (vi) proposta de orçamento de capital 2019.
 Com relação ao item anterior não foram disponibilizados, até o momento da
reunião, os laudos de avaliação de imóveis que suportaram transação
“Coteminas x Prefeitura Montes Claros”;

Manifesto minha discordância de opinião quanto às demonstrações financeiras
findas em 31/12/2018.
São Paulo (SP), 5 de abril de 2019.
Renato Chaves
Conselheiro Fiscal da Springs Global Participações S/A

