EXCELSIOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 95.426.862/0001-97
NIRE 43.300.006.417
Livro de Atas
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2020
Data, Hora e Local: 07 de agosto de 2020, às 14 horas, reunião do Conselho Fiscal da
Excelsior Alimentos S.A., com sede na Cidade de Santa Cruz do Sul, Estado do Rio Grande
do Sul, na Rua Barão do Arroio Grande, 192, Bairro Arroio Grande (“Companhia”), realizada
por meio de vídeo conferência.
Convocação: Enviada nos termos do Estatuto Social. Sem prejuízo disso, a convocação
seria dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal.
Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, verificando-se, portanto,
o quórum necessário para a instalação da Reunião do Conselho Fiscal da Companhia.
Compareceram, ainda, os Srs. Renato Jackisch, Eduardo Ferreira Belelas dos Santos,
Elaine Kroll Marques de Freitas e Jaqueline Ferreira de Andrade Mafra, todos membros
da administração da Companhia; e o Sr. Alcides Neto, membro da Grant Thornton Auditores
Independentes (“Grant Thornton”).
Composição da Mesa: Adrian Lima Da Hora, Presidente da Mesa; e Milena Hitomi
Yanagisawa, Secretária da Mesa.
Ordem do Dia: (i) análise do relatório da administração da Companhia referente ao período
findo em 30 de junho de 2020 (“Relatório da Administração”), sobre as informações contábeis
intermediárias da Companhia referentes ao período findo em 30 de junho de 2020
(“Informações Contábeis Intermediárias”) acompanhadas do relatório dos auditores
independentes sobre as Informações Contábeis Intermediárias (“Relatório dos Auditores”)
emitido pela Grant Thornton, auditoria independente da Companhia; e (ii) Discussão de outros
assuntos de interesse do Conselho Fiscal da Companhia.
Deliberações: Inicialmente, o Sr. Renato Jackisch realizou apresentações sobre as
Informações Contábeis Intermediárias da Companhia e sobre as operações da Companhia
no trimestre, destacando o resultado obtido. Momento seguinte, os membros do Conselho
Fiscal da Companhia apresentaram seus questionamentos, sendo que todos foram
satisfatoriamente fornecidos pelo Sr. Renato Jackisch.
Na sequência, o Sr. Alcides Neto comentou sobre os trabalhos desenvolvidos pela Grant
Thornton na Companhia durante o trimestre, prestando todos os esclarecimentos solicitados
pelos membros do Conselho Fiscal da Companhia. Adicionalmente o Sr. Alcides Neto
respondeu ao questionário sobre os trabalhos desenvolvidos pela Grant Thornton referentes
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às Informações Contábeis Intermediárias da Companhia referente ao período findo em 30 de
junho de 2020, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.
Após exame e debate das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho
Fiscal declararam que (a) realizaram a análise das Informações Contábeis Intermediárias
elaboradas pela Companhia, nos termos do Artigo 163, inciso VI, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”); (b) procederam ao
acompanhamento dos trabalhos realizados pela Grant Thornton por meio de indagações e
discussões, nos termos do Artigo 163, parágrafo 4º da Lei das Sociedades por Ações; e
(c) formalizaram indagações sobre os atos e as transações relevantes efetuadas pelos
administradores da Companhia em relação às Informações Contábeis Intermediárias, nos
termos do Artigo 163, parágrafo 2º da Lei das Sociedades por Ações. Com base na revisão,
nas informações e esclarecimentos recebidos e considerando o Relatório dos Auditores, o
Conselho Fiscal declarou que não teve conhecimento de nenhum fato que leve a acreditar
que as Informações Contábeis Intermediárias não reflitam em todos os aspectos relevantes
as informações nelas contidas e que as Informações Contábeis Intermediárias estão em
condições de serem divulgadas pela Companhia, sendo que não tiveram quaisquer ressalvas
ou observações em relação às Informações Contábeis Intermediárias.
Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada pelo Conselho Fiscal a lavratura desta ata em
forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos do Artigo 130,
§§ 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por
todos os presentes e assinada.
Santa Cruz do Sul, 07 de agosto de 2020.
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