CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.
CNPJ/ME nº 42.771.949/0018-83
NIRE nº 3530051760-1
Companhia aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2022
Data, Horário e Local: no dia 16 de março de 2022, às 13:00 horas, por meio de vídeo conferência, de
forma digital, sendo então considerada realizada na sede social da Centro de Imagem Diagnósticos
S.A., localizada na Alameda Vicente Pinzon, nº 51, conjunto 301, Vila Olímpia, CEP 04547-130, na
cidade e Estado de São Paulo (“Companhia”).
Convocação e Presença: convocação realizada pelo Presidente do Conselho Fiscal no dia 15 de março
de 2022.
Instalação e Presença: verificada a presença da totalidade dos Membros do Conselho Fiscal da
Companhia, conforme assinaturas apostas na presente ata, ficando instalada a reunião. Convidados:
Simone Silva Pinto, Diretora Jurídica e de Compliance; Talita de Souza Alves Rodrigues, Departamento
Jurídico; Agenor Batista Duarte Junior, Controller e Thiago Rodrigues Porto, Gerente Contábil.
Mesa: Walter Mallas Machado de Barros – Presidente; Massao Fábio Oya – Secretário.
Ordem do dia: (1) análise das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em seu
conjunto do exercício social findo em 31/12/2021 (“DFs 2021”); (2) apresentação do estudo técnico de
viabilidade do crédito de imposto diferido (IRPJ e CSLL); (3) emissão do parecer anual do Conselho
Fiscal; e (4) outros assuntos.
Deliberações:
(1)
Os Srs. Agenor – Controller e Thiago – Gerente Contábil, esclareceram diversos assuntos
colocados pelos Conselheiros Fiscais na presente reunião e através de e-mail datado de 12/03/2021;
(1.A) Os Conselheiro Fiscais mantiveram a observação (efetuada na ata da reunião do colegiado
realizada em 10/12/2021) à Administração sobre a necessidade de divulgar o Anexo XXXIII, da
Instrução CVM 480/2009, para os contratos de locação firmados com a TJK Administração Imobiliária
Ltda e avaliação sobre a necessidade de novas divulgações do referido anexo em relação aos serviços
prestados pela AFIP (Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa);
(2)
O Sr. Agenor apresentou os principais elementos que embasaram o estudo técnico de
viabilidade do crédito de imposto diferido (IRPJ e CSLL - nota explicativa 20, das DFs 2021), elaborado
pela Administração;
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(3)
Os membros do Conselho Fiscal da CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A., considerando os
esclarecimentos prestados pela Administração e os termos desta ata do Conselho Fiscal, opinam
favoravelmente nos termos do artigo 163, incisos II e VII, da Lei 6.404/76, ao encaminhamento para
Assembleia Geral de Acionistas, das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em
seu conjunto do exercício social findo em 31/12/2021, incluindo o Relatório da Administração e o
Relatório dos Auditores Independentes datado de 16/03/2022; e
(4)
O Presidente do Conselho Fiscal comunicou aos demais membros do colegiado, que participou
nesta data, da reunião do Conselho de Administração que aprovou o encaminhamento para
deliberação dos Acionistas em Assembleia Geral das demonstrações financeiras do exercício social
findo em 31/12/2021 e o relatório da Administração. Complementarmente, a Dra. Simone Silva
informou que ao final da reunião do Conselho de Administração, os seus membros aprovaram por
unanimidade o encaminhamento para deliberação dos Acionistas em Assembleia Geral das
demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2021 e o Relatório da Administração.
Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: encerrados os trabalhos, foi lavrada a presente ata, a qual
foi lida e devidamente aprovada por todos os conselheiros presentes.
São Paulo/SP, 16 de março de 2022.
Mesa:

____________________________________
Walter Mallas Machado de Barros
Presidente

____________________________________
Massao Fábio Oya
Secretário

Conselheiros Fiscais Efetivos:

____________________________________
Marcello Joaquim Pacheco

____________________________________
Massao Fábio Oya

____________________________________
Walter Mallas Machado de Barros
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PARECER DO CONSELHO FISCAL DO
CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.

Os membros do Conselho Fiscal da CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A., abaixo assinados, dentro
de suas atribuições e responsabilidades legais, nos termos do artigo 163, incisos II e VII, da Lei
6.404/76, procederam à análise das Demonstrações Financeiras individuais e consolidadas tomadas
em seu conjunto e o Relatório Anual da Administração, referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2021, e com base nas análises efetuadas, nos esclarecimentos prestados pela
Administração, considerando ainda, os termos da ata do Conselho Fiscal desta data, o relatório sem
ressalvas sobre as demonstrações financeiras da Ernst & Young Auditores Independentes, datado de
16 de março de 2022 e seus esclarecimentos, concluíram que os documentos acima, estão
adequadamente apresentados em seus aspectos relevantes, e opinam favoravelmente pelo seu
encaminhamento para deliberação em Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas.
São Paulo/SP, 16 de março de 2022.

_______________________________
Walter Mallas Machado de Barros
Presidente

_______________________________
Marcello Joaquim Pacheco
Membro Efetivo

______________________________
Massao Fábio Oya
Membro Efetivo
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