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KROTON EDUCACIONAL S.A. 
CNPJ/MF n.º 02.800.026/0001-40 

NIRE 31.300.025.187 
Companhia Aberta 

 
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE AUDITORIA 

REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2018 
 
DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 de março de 2018, às 7:00 horas, na Avenida Paulista, 1106, 
10º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  
 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presentes a totalidade dos membros do Comitê de Auditoria 
(“Comitê”) da Kroton Educacional S.A. (“Companhia”):  
 
MESA: Presidente: Luiz Antônio de Moraes Carvalho; e Secretário: Nicolau Ferreira Chacur. 
 
ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias constantes 
da ordem do dia:  
 
(i) tomaram conhecimento dos termos do Relatório dos Auditores Independentes sobre as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e 
das respostas ao questionamento formulado pelos membros deste Comitê; 
 
(ii) examinaram o relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e a proposta da 
administração de destinação do lucro liquido do exercício social findo em 2017; e 
 
(iii) emitiram o parecer que é parte integrante desta ata como anexo I. 
 
ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata 
lavrada, lida, conferida, e por todos assinada.  
 

São Paulo, 16 de março de 2018. 
 
 

_______________________________ 
Luiz Antônio de Moraes Carvalho  

Presidente da Mesa e membro do Comitê  
 

 
_______________________________ 

Nicolau Ferreira Chacur 
Secretário da Mesa e membro do Comitê 

 
 

________________________________ 
Francisco H. Passos Fernandes  

Membro do Comitê 
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ANEXO I 
(Anexo à ata de Reunião do Comitê de Auditoria da Kroton Educacional S.A.,  

realizada em 16 de março de 2018) 
 

PARECER DO COMITÊ DE AUDITORIA DA 
KROTON EDUCACIONAL S.A. 
CNPJ/MF n.º 02.800.026/0001-40 

NIRE 31.300.025.187 
 
Os membros do Comitê de Auditoria da KROTON EDUCACIONAL S.A., sociedade por ações 
de capital aberto, com sede na Rua Santa Madalena Sofia, n. 25, 4º andar, Sala 01, CEP – 
30.380-650, Bairro Vila Paris, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 02.800.026/0001-40 (“Companhia”), no exercício de suas atribuições e 
responsabilidades legais, conforme previsto no Regimento Interno do Comitê de Auditoria, e 
com base nos trabalhos realizados ao longo do exercício de 2017, procederam ao exame e 
análise das demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes 
e do relatório anual da Administração relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2017 e, considerando as informações prestadas pela Administração da Companhia e pelos 
auditores independentes da Companhia, bem como a proposta de destinação do resultado do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2017, opinam, por unanimidade, que os mesmos refletem 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e financeira da 
Companhia e suas controladas, e recomendam a aprovação dos documentos pelo Conselho de 
Administração da Companhia e o seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária de 
Acionistas da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. 
 

São Paulo, 16 de março de 2018. 
 
 

 
________________________________ 

Francisco H. Passos Fernandes  
Membro do Comitê 

 
________________________________ 

Luiz Antônio de Moraes Carvalho  
Membro do Comitê 

 
 

 
________________________________ 

Nicolau Ferreira Chacur 
Membro do Comitê 

 
 


