QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 11.992.680/0001-93
NIRE 35.300.379.560 – CVM nº 22497
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021
1.

Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de março de 2021, às 11h30m, em

reunião realizada exclusivamente por meio de videoconferência, em conformidade com
Artigo 9º, do Regimento Interno do Conselho Fiscal (“Regimento Interno”).
2.

Convocação e Presença: Realizada convocação, nos termos do Artigo 6º, do

Regimento Interno. Presentes à reunião a totalidade dos membros titulares do Conselho
Fiscal da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (“Companhia”), os Srs.
Eduardo Rogatto Luque, Flavio Stamm e José Ronaldo Vilela Rezende. Presentes
também, como convidados, os membros da administração da Companhia, os Srs.
Frederico de Aguiar Oldani e Pablo dos Santos Meneses.
3.

Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Eduardo

Rogatto Luque, que convidou Bruna Menezes de Moura para secretariar os trabalhos.
Presidente: Eduardo Rogatto Luque; Secretária: Bruna Menezes de Moura.
4.

Ordem do Dia: Analisar o relatório anual da administração, as demonstrações

financeiras e as notas explicativas, acompanhadas da minuta do relatório dos auditores
externos independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, em atendimento ao disposto no Artigo 163, incisos II, III e VII, da Lei 6.404/76, e
Artigo 2º, (ii), (iii) e (vii), do Regimento Interno do Conselho Fiscal da Companhia.
5.

Apresentações:

a.

O Sr. Federico Oldani, Diretor Financeiro, apresentou aos membros do Conselho

Fiscal os resultados operacionais e financeiros da Companhia e de suas subsidiárias,
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
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b.

Ato contínuo, os representantes da PricewaterhouseCooopers Auditores

Independentes (“PwC”) apresentaram aos membros do Conselho Fiscal os resultados
dos trabalhos de auditoria realizados pela PwC, no que tange ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020.
c.

Foram apresentados pelo Comitê de Apuração Independente os trabalhos com

os respetivos resultados e conclusões, conforme informações divulgadas nas Notas
Explicativas nº 1 (c) IV Busca e Apreensão na Sede Administrativa do Grupo Qualicorp e
nº 31 (c) Eventos Subsequentes, conforme participação do Conselho Fiscal em reunião
do Comitê de Auditoria ocorrida no dia 29/03/2021, às 10 horas, assistida por todos os
membros efetivos.
d.

Os membros do Conselho Fiscal assistiram em 30 de março de 2021, às 9 horas,

a sessão da Reunião do Conselho de Administração, em que foram apresentados e
aprovados os temas constantes dos itens “a”, “b” e “c”, acima.
e.

Apresentação do Comitê de Auditoria com relação aos seus trabalhos conduzidos

durante o ano de 2020 com os respectivos resultados, conforme participação do
Conselho Fiscal em reunião do Comitê de Auditoria ocorrida no dia 29/03/2021 às 10
horas, assistida por todos os seus membros efetivos.
6.

Deliberações:

a.

Feitos os questionamentos considerados necessários pelos membros do

Conselho Fiscal, relacionados aos resultados operacionais e financeiros da Companhia e
de suas subsidiárias, e tendo esses recebido os esclarecimentos solicitados, os membros
do Conselho Fiscal deram-se por satisfeitos com a apresentação feita pelo Sr. Frederico
Oldani, na reunião realizada conjuntamente com o Comitê de Auditoria em 29 de março
de 2021.
b.

Considerando as informações prestadas pela Administração e pela PwC, na

reunião realizada conjuntamente com o Comitê de Auditoria em 29 de março de 2021,
os membros do Conselho Fiscal opinaram pela aprovação, em Assembleia Geral
Ordinária dos acionistas, das demonstrações financeiras referentes ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhadas do relatório anual da
administração e do relatório da PwC sem ressalvas, e da proposta de distribuição do
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resultado na forma constante das demonstrações financeiras. Uma vez emitido na sua
forma final a minuta do relatório dos auditores da PwC sem ressalvas apresentado ao
Conselho Fiscal, o respectivo parecer do Conselho Fiscal (Anexo I) será emitido
conforme as disposições do Estatuto Social da Companhia, em conformidade com os
incisos do Art. 163 da Lei 6.404/76, conforme alterada, e o seu Regimento Interno.
7.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho

Fiscal da Companhia agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos
da presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi
assinada por todos os membros do Conselho Fiscal presentes.
8.

Aprovação e Assinatura da Ata: Lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e

aprovada, foi assinada por todos os membros titulares do Conselho Fiscal presentes. São
Paulo, 30 de março de 2021. Presidente – Eduardo Rogatto Luque; Secretária: Bruna
Menezes de Moura. Membros titulares do Conselho Fiscal presentes: Eduardo Rogatto
Luque, Flavio Stamm e José Ronaldo Vilela Rezende. Certifico, para os devidos fins, que
o presente documento é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião do
Conselho Fiscal da Companhia.

São Paulo, 30 de março de 2021.
__________________________________
Bruna Menezes de Moura
Secretária
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
CNPJ/ME nº 11.992.680/0001-93
NIRE 35.300.379.560 – CVM nº 22497
Companhia Aberta

O Conselho Fiscal da Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (“Companhia”),
em conformidade com as atribuições dispostas no Estatuto Social da Companhia, no
Artigo 163, incisos II, III e VII, da Lei 6.404/76, e Artigo 2º, (ii), (iii) e (vii), do Regimento
Interno, e demais disposições legais aplicáveis, examinou o relatório da administração e
as demonstrações financeiras, acompanhadas das respectivas notas explicativas,
elaborados na forma da Lei nº 6.404/76, todos relativos ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2020. Com base nos exames efetuados, nas informações e
esclarecimentos recebidos em reuniões com a administração, auditores externos
independentes e Comitê de Auditoria e considerando, ainda, o relatório sem ressalvas
dos auditores independentes – PwC, os membros titulares do Conselho Fiscal, abaixo
assinados, opinaram pela aprovação em Assembleia Geral das Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020,
acompanhadas do relatório da administração e do relatório sem ressalvas dos auditores
independentes, bem como da proposta de destinação do resultado na forma constante
das Demonstrações Financeiras.

São Paulo, 30 de março de 2021.

________________________

________________________

Eduardo Rogatto Luque

Flavio Stamm

________________________
José Ronaldo Vilela Rezende
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