SUZANO 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: 11 de fevereiro de 2020, às 9:00 horas, na filial da Suzano S.A.
(“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 8º andar, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, reuniu-se o seu Conselho Fiscal.
2.
Participantes: Os seguintes Conselheiros Fiscais da Companhia participaram da
Reunião: Rubens Barletta, Eraldo Soares Peçanha e Luiz Augusto Marques Paes. Participaram
também da reunião o Sr. José Vital, o Sr. Paulo Pereira e a Sra. Daniela Teruko, representantes
da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”), auditor independente da
Companhia; a Sra. Camila Silveira, da área de Relações com Investidores da Companhia; o Sr.
Arvelino Cassaro, da Controladoria 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 2019, acompanhadas do
relatório do auditor independente, sem ressalvas; e (b) emitir o parecer relativo ao item (a),
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.
Apresentações sobre a ordem do dia: Convidada, a Sra. Camila Silveira apresentou
material relativo aos resultados da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019 e que será divulgado ao mercado em 12 de fevereiro de 2020. Finalizada a
apresentação, a Sra. Camila prestou os esclarecimentos aos Conselheiros sobre os tópicos
apresentados e, não tendo havido objeções ao que foi apresentado nem ao que foi
esclarecido, o ponto foi encerrado. Na sequência, os representantes da PwC apresentaram
material relatando os trabalhos realizados pela auditoria independente com relação às
Demonstrações Financeiras da Companhia na data-base de 31 de dezembro de 2019.
Finalizada a apresentação, referidos representantes prestaram os esclarecimentos aos
Conselheiros sobre os tópicos apresentados e, não tendo havido objeções ao que foi
apresentado nem ao que foi esclarecido, o ponto foi encerrado, passando-se às deliberações
constantes da ordem do dia.
6.
Deliberações da Ordem do Dia: Considerados os assuntos da ordem do dia e tendo em
vista que, em cumprimento ao disposto no art. 163, §3º da Lei nº 6.404/1976, os Conselheiros
participarão da reunião do Conselho de Administração da Companhia que se realizará em 12
de fevereiro de 2020 para apreciar os mesmos documentos ora discutidos por este órgão, os
Conselheiros, por unanimidade e sem ressalvas, decidem suspender os trabalhos até a referida
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reunião, os quais devem ser retomados em 12 de fevereiro de 2020, às 13:00 horas, na filial da
Companhia localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 8º andar, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre a mesma ordem do dia indicada no item 3,
acima.
7.
Retomada dos trabalhos: aos 12 dias de fevereiro de 2020, às 13:00 horas, na filial da
Companhia localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 8º andar, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, o Conselho Fiscal reuniu-se novamente, com a presença da
totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal, retomando os trabalhos iniciados em 11
de fevereiro de 2020, mantida a mesma ordem do dia.
8.
Deliberações da Ordem do Dia: Consideradas as apresentações e discussões sobre o
assunto havidas na reunião do Conselho Fiscal iniciada e suspensa em 11 de fevereiro de 2020
e retomada nesta data, bem como aquelas havidas na reunião do Conselho de Administração
realizada também na presente data, da qual participaram os Conselheiros Fiscais na forma do
art. 163, §3º da Lei nº 6.404/1976, os membros deste Conselho Fiscal, por unanimidade e sem
ressalvas, deliberaram o quanto segue:
(a)
após o exame do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras
individuais e Consolidadas da Companhia e suas respectivas Notas Explicativas, todos
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do
relatório da PwC, sem ressalvas, e, tendo encontrado tais documentos em conformidade com
as prescrições legais aplicáveis, opinaram favoravelmente à sua aprovação pela Assembleia
Geral; e
(b)
em seguida, aprovaram a emissão do Parecer do Conselho Fiscal que integra a
presente ata na forma do seu Anexo I.
9.
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, 12 de fevereiro de 2020.

__________________________________
Rubens Barletta

__________________________________
Luiz Augusto Marques Paes

__________________________________
Eraldo Soares Peçanha

(continuação da ata de Reunião do Conselho Fiscal da Suzano S.A., iniciada em 11 de fevereiro de 2020 às 9:00 horas
e finalizada em 12 de fevereiro de 2020 após a retomada dos trabalhos.)

Anexo I
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Prezados Senhores Acionistas,

Os membros do Conselho Fiscal da Suzano S.A. (“Companhia”), em reunião realizada
em 12 de fevereiro de 2020, 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 2019, acompanhadas do relatório da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, sem ressalvas, e, tendo encontrado tais
documentos em conformidade com as prescrições legais aplicáveis, opinaram favoravelmente
à sua aprovação pela Assembleia Geral.

São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.

__________________________________
Rubens Barletta

__________________________________
Luiz Augusto Marques Paes

__________________________________
Eraldo Soares Peçanha

