COSAN S.A.
CNPJ/MF 50.746.577/0001-15
NIRE 35.300.177.045

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2019

1.

Data, hora e local: Aos 26 dias do mês de março de 2019, às 09 horas, na sede social

da Cosan S.A., localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4100, 16º andar, sala 01, Bairro
Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”).

2.

Convocação: Dispensada em face da presença de todos os membros do Conselho

Fiscal.

3.

Presenças: A totalidade dos membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia,

quais sejam, Vanessa Claro Lopes, Alberto Asato, Marcelo Curti, José Mauricio D'Isep Costa
e Luiz Carlos Nannini.

4.

Mesa: Presidente – Luiz Carlos Nannini; Secretário – Marcelo Curti.

5.

Ordem do Dia: Exame e pronunciamento sobre a proposta da administração em

aumentar o capital social da Companhia em R$ 626.737.694,32 (seiscentos e vinte e seis
milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e dois
centavos), mediante a capitalização da conta de Reserva Legal e de parte das contas de
Reserva de Retenção de Lucros e Reserva de Capital.

6.

Deliberações: Após analise do item constante da ordem do dia, os membros do

conselho fiscal, manifestaram-se favoravelmente em relação ao aumento do capital social da
Companhia em R$ 626.737.694,32 (seiscentos e vinte e seis milhões, setecentos e trinta e sete
mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), passando de R$

4.418.475.879,49 (quatro bilhões, quatrocentos e dezoito milhões, quatrocentos e setenta e
cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos) para R$
5.045.213.573,81 (cinco bilhões, quarenta e cinco milhões, duzentos e treze mil, quinhentos e
setenta e três reais e oitenta e um centavos), sem a emissão de novas ações, sendo que (i)
R$ 82.615.978,14 (oitenta e dois milhões, seiscentos e quinze mil, novecentos e setenta e oito
reais e quatorze centavos) serão capitalizados por meio da utilização do saldo existente na
conta de Reserva Legal da Companhia; (ii) R$ 367.241.634,79 (trezentos e sessenta e sete
milhões, duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e nove
centavos) serão capitalizados por meio da utilização de parte do saldo existente na conta de
Reserva de Capital da Companhia; e (iii) R$ 176.880.081,39 (cento e setenta e seis milhões,
oitocentos e oitenta mil, oitenta e um reais e trinta e nove centavos) serão capitalizados por
meio da utilização de parte do saldo existente na conta de Reserva de Retenção de Lucros. O
Conselho Fiscal emitiu parecer em relação ao aumento de capital ora apresentado, que fica
fazendo parte integrante da presente ata como Anexo I.

7.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, lavrando-

se a presente ata que, após lida e achada conforme, vai por todos os presentes assinada.

São Paulo (SP), 26 de março de 2019.

VANESSA CLARO LOPES

MARCELO CURTI

ALBERTO ASATO

JOSÉ MAURICIO D'ISEP COSTA

LUIZ CARLOS NANNINI

ANEXO I
PARECER DO CONSELHO FISCAL
COSAN S.A.
CNPJ/MF 50.746.577/0001-15
NIRE 35.300.177.045

O Conselho Fiscal da COSAN S.A., no uso de suas atribuições legais e nos termos do Artigo
163, inciso III da Lei 6.404/76, examinou a proposta para aumento do capital social da
Companhia em mais R$ 626.737.694,32 (seiscentos e vinte e seis milhões, setecentos e trinta
e sete mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), passando de R$
4.418.475.879,49 (quatro bilhões, quatrocentos e dezoito milhões, quatrocentos e setenta e
cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), para R$
5.045.213.573,81 (cinco bilhões, quarenta e cinco milhões, duzentos e treze mil, quinhentos e
setenta e três reais e oitenta e um centavos), sem a emissão de novas ações, valor esse oriundo
das contas de Reserva de Legal, Reserva de Capital e Reserva de Retenção de Lucros,
recomendando sem ressalvas para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.

São Paulo (SP), 26 de março de 2019.

VANESSA CLARO LOPES

MARCELO CURTI

ALBERTO ASATO

JOSÉ MAURICIO D'ISEP COSTA

LUIZ CARLOS NANNINI

