RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO

Sobre o Comitê
O Comitê de Auditoria da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”) é um órgão estatutário de
funcionamento permanente, que foi instituído dentro das melhores práticas de Governança
Corporativa, na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 21 de
dezembro de 2011, na qual foi aprovada o seu Regimento Interno, tendo a Assembleia Geral
Extraordinária de 26 de abril de 2012 aprovado a inclusão do artigo 28 no Estatuto Social.
O Comitê é composto de 3 (três) membros eleitos em reunião do Conselho de Administração e
os atuais membros foram eleitos em 29 de abril de 2015 com mandato até a primeira reunião
do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária
de 2017, sendo um membro pertencente ao Conselho de Administração e dois membros
independentes, sendo um deles, coordenador do Comitê, especialista em contabilidade e
finanças, sem exercer outra função na Companhia.
Compete ao Comitê avaliar a qualidade e integridade das demonstrações financeiras da
Companhia, o cumprimento das exigências legais e regulamentares, pela atuação,
independência e qualidade dos trabalhos da firma de auditoria externa, supervisão das
atividades da auditoria interna e pela qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos
e de administração de riscos da Companhia. As avaliações do Comitê baseiam-se nas suas
próprias análises e nas informações recebidas da Administração, dos auditores externos, da
auditoria interna, dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos e controles internos.
A Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (DTT) é a firma responsável pelo exame
e emissão do relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras e pela
emissão dos relatórios especiais sobre as revisões trimestrais (ITR’s).
A Auditoria Interna, diretamente subordinada à presidência é monitorada pelo Comitê de
Auditoria, desenvolve sua função de forma ampla e independente, realizando seus trabalhos
com base em planejamento anual, cobrindo prioritariamente todas as unidades relevantes.
Atividades do Comitê de Auditoria em 2016
O Comitê reuniu-se em sessões ordinárias e extraordinárias dezoito vezes no exercício de 2016
até março de 2017, representando 55 reuniões com os membros da diretoria, auditores internos
e externos, além de outros membros da administração da companhia. Participou também de
uma reunião do Conselho Fiscal e seis reuniões do Conselho de Administração.
Dentre as atividades realizadas no exercício, destacamos as seguintes:
1. acompanhamento do Plano Anual da Auditoria Interna, sua execução, relatórios
emitidos, conhecimento dos pontos levantados e das recomendações, como também
as providências tomadas pela Administração;
2. discussão e avaliação das políticas de independência dos auditores independentes,
conhecimento e avaliação do planejamento dos trabalhos para o exercício de 2016, dos
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níveis de relevância e das áreas de risco por eles identificadas, bem como da sua
satisfação na obtenção de evidências sobre as principais operações da Companhia;
acompanhamento do sistema de controles internos e da gestão de riscos com base nas
reuniões com os auditores internos, auditores externos e administração;
acompanhamento do processo de elaboração das demonstrações financeiras e
informações trimestrais, mediante reuniões com os administradores e auditores
independentes;
acompanhamento das decisões da Companhia com relação aos projetos de tecnologia
da informação;
acompanhamento das atividades da área tributária do corporativo;
acompanhamento das atividades das áreas corporativas jurídica e legal, principalmente
com relação aos processos ativos e passivos em andamento e o seu reconhecimento ou
não, na contabilidade;
revisão do “Formulário de Referência” divulgado ao mercado;
acompanhamento do canal de denúncias, responsabilidade direta do Comitê pelo
recebimento e apuração de qualquer denuncia ou suspeição de violação ao Código de
Ética, respeitando a confidencialidade e independência do processo e, ao mesmo
tempo, garantindo os níveis adequados de transparência do procedimento; e
o Comitê tomou conhecimento do teor do novo relatório dos auditores independentes
(NBCs 700 e 701) sobre os exames das demonstrações financeiras do exercício findo em
31 de dezembro de 2016, dando-se por satisfeito com as informações e esclarecimentos
prestados.

Conclusão
Os membros do Comitê de Auditoria da Iochpe-Maxion S.A., no exercício de suas atribuições e
responsabilidades legais, conforme previsto no Regimento Interno do Comitê, procederam à
análise das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, acompanhadas do relatório
dos auditores independentes e do relatório da administração referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2016 e considerando as informações prestadas pela Administração da
Companhia e pelos profissionais da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes,
opinam, por unanimidade, recomendando sua aprovação pelo Conselho de Administração e o
seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária para deliberação pelos acionistas.
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