SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.404.287/0001-55
NIRE nº 29.300.016.331
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
(“Reunião”)
1.
Data, hora e local: 07 de fevereiro de 2018, às 12:00 horas, na filial da Suzano Papel e
Celulose S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 9º andar, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o Conselho Fiscal da Companhia.
2.
Participantes: Os seguintes Conselheiros Fiscais da Companhia participaram da
Reunião: Rubens Barletta, Eraldo Soares Peçanha e Luiz Augusto Marques Paes. Participou
também da Reunião o Sr. Tadeu Cendón Ferreira, representante da PwC Auditores
Independentes, auditor independente da Companhia, e o Sr. Carlos Eduardo Pivoto Esteves,
que secretariou os trabalhos.
3.
Ordem do Dia: (a) examinar o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras individuais e Consolidadas da Companhia e suas respectivas Notas Explicativas,
todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do
relatório do auditor independente, sem ressalvas; (b) examinar a proposta da Diretoria
Executiva de distribuição de dividendos; e (c) emitir o parecer relativo aos itens (a) e (b) acima.
4.
Ata na forma de sumário: Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela
lavratura da presente ata na forma de sumário, sendo dispensada a leitura dos documentos
referidos na ordem do dia por já serem de seu conhecimento.
5.
Deliberações da Ordem do Dia: Discutidos os assuntos constantes da ordem do dia e
prestados pelo representante do auditor independente os esclarecimentos que lhes foram
solicitados, os Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas:
(a)
examinaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras individuais
e Consolidadas da Companhia e acompanhadas das suas respectivas Notas Explicativas, todos
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, e considerado o
relatório do auditor independente, sem ressalvas, manifestaram que tais documentos estão
em conformidade com as prescrições legais e opinaram favoravelmente à sua aprovação pelos
acionistas reunidos em Assembleia Geral; e
(b)
opinaram favoravelmente à proposta da Diretoria Executiva da Companhia de
declaração e distribuição de dividendos a ser submetida à Assembleia Geral de acionistas
(“Proposta de Distribuição de Dividendos”), que integra as Demonstrações Financeiras acima
referidas, no montante total de R$ 380.114.504,56 (trezentos e oitenta milhões, cento e
quatorze mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos), da seguinte forma: (i)
R$ 199.834.722,48 (cento e noventa e nove milhões, oitocentos e trinta e quatro mil,
setecentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos) como dividendos intermediários
distribuídos sob a forma de juros sobre capital próprio (“JCP”), conforme aprovado em reunião
do Conselho de Administração da Companhia realizada em 24 de novembro de 2017 e cujo
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pagamento ocorreu de forma antecipada em 11 de dezembro de 2017; e (ii)
R$ 180.279.782,08 (cento e oitenta milhões, duzentos e setenta e nove mil, setecentos e
oitenta e dois reais e oito centavos), correspondente a R$ 0,16509377 por ação ordinária da
Companhia, como dividendos mínimos obrigatórios a pagar, nos termos da Proposta de
Distribuição de Dividendos, arquivada na sede da Companhia; e
(c)
após as manifestações acima, aprovaram a emissão do parecer que integra a presente
ata na forma do seu Anexo I.
6.
Encerramento: Não havendo nada mais a tratar, a Reunião foi encerrada. A ata da
Reunião foi elaborada, lida e aprovada pela totalidade dos Conselheiros participantes.
Assinaturas. Rubens Barletta, Eraldo Soares Peçanha e Luiz Augusto Marques Paes.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2018.

__________________________________
Rubens Barletta

__________________________________
Luiz Augusto Marques Paes

__________________________________
Eraldo Soares Peçanha
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Anexo I
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Prezados Senhores Acionistas,

Os membros do Conselho Fiscal da Suzano Papel e Celulose S.A. (“Companhia”), em
reunião realizada em 07 de fevereiro de 2018, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,
examinaram o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras individuais e
Consolidadas da Companhia e suas respectivas Notas Explicativas, todos referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do relatório da PwC
Auditores Independentes, sem ressalvas, tendo encontrado tais documentos em conformidade
com as prescrições legais aplicáveis, opinam favoravelmente à sua aprovação pelos acionistas
reunidos em Assembleia Geral.
No mais, os membros do Conselho Fiscal da Companhia examinaram a Proposta de
Distribuição de Dividendos da Diretoria Executiva da Companhia, que integra as
Demonstrações Financeiras acima referidas, e, tendo encontrado tal proposta em
conformidade com as prescrições legais aplicáveis, também opinam favoravelmente à sua
aprovação pelos acionistas reunidos em Assembleia Geral.

São Paulo, 07 de fevereiro de 2018.

__________________________________
Rubens Barletta

__________________________________
Luiz Augusto Marques Paes

__________________________________
Eraldo Soares Peçanha

