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Companhia Aberta

ATA DA 174ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
Data e local: Em 18 de fevereiro de 2020, às 10 horas, no escritório da Companha, na Av.

Doutora Ruth Cardoso, 8501, 8º andar - Eldorado Business Center - Bairro Pinheiros, em
São Paulo, SP
Presenças: A totalidade dos Membros Efetivos do Conselho Fiscal (CF), abaixo assinados.

1. Emissão do Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório da Administração e
Demonstrações Financeiras do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Concluída a apreciação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
levantadas em 31 de dezembro de 2019, após participar da reunião do Conselho de
Administração, que as aprovou, nesta data, bem como o Relatório dos Auditores
Independentes, também emitido nesta data, os conselheiros fiscais deliberaram emitir o
seguinte parecer:
PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Gerdau S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias,
examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais e
Consolidadas da Companhia, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB), todos referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 e aprovados pelo Conselho de Administração da
Companhia em 18 de fevereiro de 2020. Com base nos exames efetuados, considerando,
ainda, o relatório da KPMG Auditores Independentes, datado de 18 de fevereiro de 2020,
bem como as informações e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício, opina
que os referidos documentos estão em condições de serem apreciados pela Assembleia
Geral Ordinária de Acionistas.
2. Encerramento: Nada mais havendo a registrar, lavrou-se a presente ata que, lida e
aprovada é assinada por todos os conselheiros fiscais.

São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
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