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Parecer do Conselho Fiscal. 
Ante a ausência de resposta da CVM sobre os questionamentos formulados 
pela Cia e seu auditor sobre a aplicabilidade do novo CPC de Liquidação e 
a necessidade de obediência aos prazos regulamentares de divulgação das 
Demonstrações Financeiras do exercício de 2021,os membros do Conse-
lho Fiscal da Bonaire Participações S.A. – Em Liquidação no desempenho 
de suas atribuições legais e estatutárias, examinaram as Demonstrações 
Financeiras compostas, nos termos do novo CPC de Liquidação, das se-
guintes peças contábeis: Demonstração dos Ativos Líquidos e Demonstra-
ção das Mutações dos Ativos Líquidos; as respectivas Notas Explicativas 
às Demonstrações Financeiras; e, o Relatório do Liquidante, o qual inclui 
o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, as De-
monstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Demonstração dos 
Fluxos de Caixa, todos relativos ao exercício findo em 31/12/2021. Pres-
tados os esclarecimentos necessários pelo Liquidante da Companhia,bem 
como realizados os exames efetuados, e, ainda, considerando o relatório 
sem ressalvas emitido pelos auditores independentes BDO RCS Auditores 
Independentes SS, o Conselho Fiscal, por unanimidade de seus membros, 
concluíram que os documentos acima mencionados refletem adequada-
mente a situação patrimonial e financeira da Bonaire Participações S.A. – 
Em Liquidação e, assim, opinam favoravelmente ao encaminhamento de 
tais documentos para deliberação da Assembleia Geral de Acionistas. Rio 
de Janeiro, 28/03/2022. “Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata 
lavrada no livro próprio”. Marcelle Vasconcellos - Secretária. Arquivado na 
Jucerja em 19/04/2022 sob o nº 00004853650. Jorge Paulo Magdaleno Fi-
lho – Secretário Geral.

Quinta-feira, 05/05/2022.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
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