MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2018
Data, hora e local: Aos 14 dias do mês de março de 2018, às 10:00 horas, na filial da Magnesita
Refratários S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387 – 5º andar,
Vila Nova Conceição, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04543-121.
Convocação, Presença e Ordem do Dia: Convocação enviada aos membros do Conselho Fiscal no
dia 07 de março de 2018. Presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal. Participaram
ainda os colaboradores da Companhia, os Srs. Luiz Felipe Monteiro Lemos, Carlo Alberto
D’Amicis, Thiago Mendes da Motta Couto e Daniel Domiciano Pereira da Silva, além do Sr. Fábio
Abreu, representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, para fins de
esclarecimentos. A agenda consta na convocação da presente reunião.
Mesa: Presidente – Pedro Wagner Pereira Coelho
Secretária – Paulo Zaccharias Neto
Deliberações: Após os colaboradores da administração da Companhia e os auditores independentes,
em atendimento ao pedido dos Conselheiros Fiscais, apresentaram esclarecimentos sobre diversos
temas relacionados à situação financeira e condução dos negócios da Companhia, tendo fornecido
todos os documentos e informações necessários para avaliação dos membros do Conselho Fiscal,
sendo que a listagem completa de tais temas e as respectivas cópias dos referidos documentos se
encontram arquivados na sede da Companhia.
Diante das informações e esclarecimentos prestados pela administração da Companhia e após
apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações
financeiras auditadas da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2017, da proposta da administração a respeito da destinação do resultado do exercício social findo
em 31 de dezembro de 2017. O Conselho Fiscal formalizou parecer favorável em relação aos
referidos documentos, conforme Anexo I da presente ata, arquivados na sede social da Companhia,
em observância ao disposto no artigo 163, incisos II, III e VII, da Lei nº 6.404/76.
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia consignam a designação do Sr. Pedro Wagner
Pereira Coelho na reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada na data de
15 de março de 2018, às 12:00 horas, nos termos do artigo 163, §3º, da Lei nº 6.404/76.
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Foi aprovada a lavratura da ata desta Reunião do Conselho Fiscal em forma de sumário.
Encerramento, Lavratura e Aprovação: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a reunião
com a lavratura desta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do
Conselho Fiscal. Mesa: Pedro Wagner Pereira Coelho – Presidente; e Paulo Zaccharias Neto –
Secretário. Conselho Fiscal: Pedro Wagner Pereira Coelho; Ricardo Scalzo; Thiago Costa Jacinto
Certifico que esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.
São Paulo / SP, 14 de março de 2018.

Paulo Zaccharias Neto
Secretário da Mesa

CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: PÚBLICO

Anexo I – Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”), no desempenho de suas funções
legais e estatutárias, examinou o relatório da administração, as contas dos administradores e as
demonstrações financeiras auditadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017, cujo parecer, sem ressalvas, a ser emitido pelos auditores da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, e a proposta da administração a respeito da
destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. Pelo presente, em
observância ao disposto no artigo 163, incisos II, III e VII, da Lei nº 6.404/76, opina favoravelmente
à aprovação integral dos referidos documentos.
Certifico que esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.
São Paulo / SP, 14 de março de 2018.

Paulo Zaccharias Neto
Secretário da Mesa
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