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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2017
Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se por
conferência telefônica, na sede social, na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, 8º andar, nesta
Capital, às 10h00min, o Conselho de Administração da ETERNIT S.A. (“Companhia”), sob a
presidência do Sr. Luiz Barsi Filho, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a
mim, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz, para Secretária.
Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos e submeteu a
apreciação dos Srs. Conselheiros as Demonstrações Financeiras, individuais e consolidadas,
Notas Explicativas às demonstrações financeiras, Relatório dos Auditores Independentes,
Parecer do Conselho Fiscal, Relatório da Administração relativos ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2016, considerando, ainda, a proposta da administração, que engloba o
orçamento de capital e a não distribuição de dividendo obrigatório, tendo em vista o prejuízo
líquido no exercício de 2016.
Foram, a seguir, aprovadas, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras, individuais e
consolidadas, Notas Explicativas às demonstrações financeiras, Relatório dos Auditores
Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório da Administração, relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2016, considerando, ainda, a proposta da administração,
que engloba o orçamento de capital e a não distribuição de dividendo obrigatório, tendo em
vista o prejuízo líquido no exercício de 2016. Caberá à Diretoria as providências quanto às
divulgações/publicações das peças aprovadas, bem como os encaminhamentos necessários.
Estando esgotada a ordem do dia, o Sr. Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse
fazer uso. Ninguém se manifestando, o Sr. Presidente encerrou a reunião agradecendo a
presença de todos, solicitando-me que lavrasse esta ata, a qual, lida e achada conforme, vai
assinada por mim e pelos demais presentes.
São Paulo, 17 de março de 2017.
A.a.) Luiz Barsi Filho - Presidente e Conselheiro, Vera Lucia Martins Ferreira Nogueira Ferraz –

Secretária, Marcelo Amaral Moraes, Marcelo Gasparino da Silva, Marcelo Munhoz Auricchio,
Manoel Arlindo Zaroni Torres, Raphael Manhães Martins.

