PETRO RIO S.A.
CNPJ/MF: 10.629.105/0001-68
NIRE: 33.3.0029084-2
COMPANHIA ABERTA
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2020 ÀS 11:00 HORAS
Certifico que, aos 17 dias do mês de agosto de 2020, às 11:00 horas, na sede social da Petro
Rio S.A. (“PetroRio” ou “Companhia”), esteve reunida a totalidade dos membros efetivos do
Conselho Fiscal da PetroRio para deliberar sobre o exame e emissão de opinião acerca do
refazimento (i) das demonstrações financeiras referentes ao período encerrado em 31 de
dezembro de 2019, ajustadas em função de discussões havidas no âmbito dos trabalhos da
Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (“EY”); e (ii) dos formulários de informações
trimestrais referentes aos períodos encerrados em 31 de março de 2020 e 30 de junho dos
anos de 2019 e 2020, tendo participado da reunião como convidados para a prestação de
esclarecimentos, os Srs. Milton Salgado Rangel Neto, Gerente Executivo Financeiro, Rafael
Gonçalves Sierra, Gerente Contábil. Após o exame da proposta da administração, das
demonstrações financeiras e dos formulários de informações trimestrais refeitos, foi
deliberado o seguinte:
“O Conselho Fiscal da Petro Rio S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
dando cumprimento ao que dispõe o artigo 163, da Lei das S.A., examinou as
demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e
os formulários de informações trimestrais referentes aos períodos encerrados em 31
de março de 2020 e 30 de junho dos anos de 2019 e 2020. Com base nos
documentos examinados, nos esclarecimentos prestados por representante da
administração da Companhia, opinam, por unanimidade, que os mencionados
documentos refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição
financeira e as atividades da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de
2019 e estão em condições de serem submetidos à apreciação da Assembleia
Geral de Acionistas, recomendando sua aprovação”.
Assinaturas: Mesa: Presidente: Elias de Matos Brito; Secretário: Higor Favoreto da Silva Biana;
Membros do Conselho Fiscal: Elias de Matos Brito, Gilberto Braga e Marco Antônio Peixoto
Simões Velozo.
Atesto que as informações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de
Reuniões do Conselho Fiscal da Companhia.
________________________________
Higor Favoreto da Silva Biana
Secretário da Mesa

