INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ/MF nº 19.378.769/0001-76
NIRE 3130009880-0
(Companhia Aberta)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2021

1. Data, hora e local: Reunião realizada em 18 de março de 2021, às 14:00,
virtualmente através de videoconferência.
2. Convocação e presença – Convocação enviada aos membros do Conselho Fiscal via correio
eletrônico. Instalada a reunião na presença da totalidade dos membros do Conselho
Fiscal, Srs. Marcos Villela Vieira, Marco Antônio Pereira e Fernando Antônio Lopes
Matoso. Presentes, ainda, Sr. Camilo de Lelis, Diretor Administrativo-Financeiro e de
relações com Investidores, Sr. Carlos Biehl, Gerente de Relações com Investidores, Sr.
Fernando César Sales de Faria, Gerente Contábil, Sr. Jair Rezini, Gerente Corporativo
de Controles Internos, Sr. Roberto Santoro, Diretor Presidente e os Srs. Anderson
Menezes e Mateus Figueiredo, representantes da KPMG Auditores Independentes.
3. Mesa - Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcos Villela Vieira e secretariados pelo
Sr. Carlos Biehl.
4. Ordem do dia - Deliberar sobre (i) exame e aprovação das demonstrações financeiras
do exercício de 2020, encerrado em 31 de dezembro 2020.
5. Desenvolvimento dos trabalhos – Iniciando os trabalhos, o Sr. Jair Rezini realizou
uma atualização para os membros do Conselho Fiscal sobre o desenvolvimento das
atividades da companhia relacionadas com os principais temas referentes aos Controles
Internos. Dando prosseguimento à agenda do dia, o Sr. Camilo de Lelis realizou uma
apresentação dos resultados da companhia no exercício de 2020, destacando a
evolução dos principais indicadores. Os membros do Conselho Fiscal tomaram
conhecimento da proposta da destinação do resultado, dos dividendos e juros sobre o
capital próprio, plano de investimento e o orçamento de capital, vinculado à retenção
de lucros. Os membros do conselho Fiscal examinaram e aprovaram as propostas da
Administração. Em seguida, os representantes da KPMG auditores Independentes, Srs.
Anderson Menezes e Mateus Figueiredo, realizaram uma apresentação das principais
atividades realizadas durante o exercício de 2020 e exploraram os assuntos
relacionados ao exame e aprovação do Relatório de Administração e das
Demonstrações Financeiras acompanhadas das notas explicativas, para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2020. Foi relatado pelos auditores que todas as atividades
programadas para o ano haviam sido plenamente realizadas, não havendo nenhuma
ressalva a ser indicada. Os auditores apresentaram também o plano de trabalho para
o exercício de 2021.
6. Os membros do Conselho Fiscal examinaram as Demonstrações Financeiras da
Companhia referentes ao exercício social de 2020, encerrado em 31/12/2020,

acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e formularam
questionamentos que foram esclarecidos pelo representante da Administração e pelos
Auditores Independentes, nos termos do Art. 163, inciso VI da Lei nº 6.404/76. Após
amplamente debatida a matéria, os Conselheiros manifestaram, de forma unânime e
sem restrições, sua concordância com o teor das Demonstrações Financeiras da
Companhia referentes ao exercício social de 2020, encerrado em 31/12/2020,
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes.
7. Parecer do Conselho Fiscal – Após os trabalhos foi entregue à Administração da
Companhia, o Parecer do Conselho Fiscal, anexo I da presente ata.
8. Encerramento – Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada
a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Belo Horizonte, 18 de março de 2021.
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ANEXO I
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ/MF nº 19.378.769/0001-76
NIRE 3130009880-0
(Companhia Aberta)

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Instituto Hermes Pardini S.A., em cumprimento das disposições legais e
estatutárias, examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras,
acompanhadas das respectivas Notas Explicativas referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020. Com base nos exames efetuados, considerando, ainda, o Relatório
dos Auditores Independentes, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020, emitido pela KPMG Auditores Independentes, bem como as informações e
esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício da Administração da Companhia e pelos
auditores independentes, opina que os referidos documentos estão em condições de serem
apreciados pela Assembleia Geral Ordinária dos acionistas.

Belo Horizonte, 18 de março de 2021.
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