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DÖHLER S.A.
Companhia Aberta (Código CVM nr. 520-7)
CNPJ 84.683.408/0001-03
NIRE 42 3 0000515-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO DIA 29/02/2016

Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro de ano de dois mil e dezesseis, as 09:00
horas, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal da Döhler S.A., para apreciarem
as contas da Companhia do exercício de 2015. Foram analisados os seguintes
documentos: Balanço Patrimonial do Exercício findo em 31 de dezembro de 2015,
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2015,
Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes. Presentes o Sr.
Gerson Lehm, Controller da Companhia e a convite, o Sr. César Pereira Döhler,
Membro do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Controller prestou as
devidas informações e apresentou os documentos e relatórios solicitados pelos Srs.
Conselheiros. Após a devida análise, os conselheiros avaliaram que os documentos
apresentados pela Administração são adequados em todos os aspectos relevantes,
tendo emitido o parecer do Conselho Fiscal, constante do Anexo 1, encaminhando as
contas para apreciação da Assembleia Geral de Acionistas. Nada mais havendo a
tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata que, depois de lida
e aprovada, vai assinada pelos presentes. Certificamos que a presente ata é descrição
fiel dos assuntos tratados e faz parte do Livro de Atas do Conselho de Fiscal - nr. 07.

Joinville, SC, 29 de fevereiro 2016.

____________________________
Dionísio Leles da Silva Filho

___________________________
Airton Dejair Romão

____________________________
Fábio Girolla
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Döhler S.A., abaixo assinados, dentro de
suas atribuições legais, procederam ao exame das demonstrações financeiras,
do relatório anual da Administração e da proposta da Administração para
destinação do resultado, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2015, e com base nos exames efetuados, nos esclarecimentos prestados pela
Administração, considerando, ainda, o parecer sem ressalva dos Auditores
Independentes, concluíram que os documentos acima, em todos os seus
aspectos

relevantes,

estão

adequadamente

apresentados,

e

opinam

favoravelmente ao seu encaminhamento para deliberação da Assembleia Geral
de Acionistas.
Joinville (SC), 29 de fevereiro de 2016.

____________________________
Dionísio Leles da Silva Filho
Membro Conselho Fiscal

___________________________
Airton Dejair Romão
Membro Conselho Fiscal

____________________________
Fábio Girolla
Membro Conselho Fiscal

