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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
INICIADA NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 E CONCLUÍDA EM 04 DE AGOSTO DE 2022

1.

DATA, HORA E LOCAL: Em 3 de agosto de 2022, às 14h00, por videoconferência, os trabalhos
foram iniciados e, diante da concordância unânime dos membros do Conselho Fiscal(CF), os
trabalhos prosseguiram até 4 de agosto de 2022, quando foram encerradas as discussões de
todos os itens constantes da Ordem do Dia.

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação feita nos termos do estatuto social da Companhia,
estando presentes, via videoconferência, os Srs. Raimundo Cláudio Batista, Luis Eduardo Frisoni
Junior e Louise Barsi. Participou, sem direito a voto, o conselheiro suplente Sr. Eduardo Badyr
Donni. Presentes também os membros do Comitê de Auditoria Estatutário (“CAE”), a Sra. Denise
Duarte Damiani e os Srs. Charles Lenzi e Mario Shinzato, e, durante as discussões do item (iii)
da Ordem do Dia, os Srs. Adilvo França, Jonas Coelho e Sras. Larissa Neves e Bruna Teodoro,
representantes da Ernst & Young Auditores Independentes S/S (“EY”), responsável pela auditoria
independente da Companhia.

3.

MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Raimundo Cláudio Batista e secretariados pela
Sra. Sabrina Cassará Andrade da Silva.

4.

ORDEM DO DIA: (i) Jurídico: Atualização dos processos judiciais (contingências 2T); (ii)
Controladoria: (a) Esclarecimentos sobre o relatório de informações trimestrais (“ITRs”) relativo
ao 2º trimestre de 2022, e (b) Esclarecimentos acerca da proposta de distribuição de dividendos;
(iii) Auditores Independentes: Apresentação dos auditores independentes sobre as ITRs, e (iv)
FP&A: (a) Panorama Financeiro e de Investimentos, e (b) Atualização das Projeções e
Covenants.

5.

DELIBERAÇÕES: Abertos os trabalhos, verificado o quórum de presença e validamente
instalada a presente reunião, os membros do Conselho Fiscal registraram suas deliberações da
seguinte forma:

5.1.

Tomaram conhecimento, nos termos informados pelo Sr. Pedro Henrique de Almeida Bernardelli
e pela Sra. Gabrielli Oliveira Tsukamoto, profissionais indicados pela Companhia, dos processos
judiciais relevantes da Companhia, com indicação de sua possibilidade de perda e valores
envolvidos.

5.2.

Analisaram o relatório de informações trimestrais da Companhia relativo ao 2º trimestre de 2022
e tiveram os seus questionamentos e indagações satisfatoriamente esclarecidos pelos Srs.
Pedro Vitagliano Teixeira e Rodrigo dos Santos Martins, profissionais indicados pela Companhia.
Os Conselheiros apresentaram comentários, observações e recomendações na divulgação e
apresentação das informações trimestrais aos representantes da Administração, sendo que
aqueles julgados pertinentes foram incorporados ao relatório.

5.3.

Tomaram conhecimento, nos termos informados pelo Sr. Pedro Vitagliano Teixeira, profissional
indicado pela Companhia, acerca da proposta de distribuição de resultado apurado no 1º
semestre de 2022, na forma de dividendos intermediários, a ser submetida à aprovação do
Conselho de Administração. Após análise das informações, que incluíram as projeções de
resultados, caixa e cumprimento de covenants para cenários esperado, pessimista e estressado,
os conselheiros opinaram favoravelmente, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas,
a proposta de distribuição de dividendos intermediários, no montante total de R$52.877.139,11,
correspondente ao lucro líquido do período, no valor de R$26.816.734,16, somado ao valor
relativo à realização do ajuste de avaliação patrimonial, no valor de R$27.401.241,66 e deduzido
da reserva legal, no montante de R$1.340.836,71, sendo R$0,10745060195 por ação ordinária
da Companhia, com data de pagamento em 30 de setembro de 2022. Os dividendos são isentos
de IRRF (imposto de renda retido na fonte), de acordo com o artigo 10 da Lei nº 9.249/95, e não
estão sujeitos à atualização monetária ou remuneração correspondente entre a data de
declaração e a data de seu efetivo pagamento.

5.4.

Tomaram conhecimento, nos termos apresentados pelos Srs. Adilvo França e Sra. Larissa
Neves, representantes da EY, auditores independentes da Companhia

do resultado dos

trabalhos de revisão das informações contábeis individuais e consolidadas da Companhia
referentes ao período de seis e três meses findo em 30 de junho de 2022 e da emissão de
relatório de revisão sem ressalvas. Adicionalmente, os auditores independentes apresentaram
ou informaram sobre: (i) os assuntos significativos discutidos com a administração os quais foram
satisfatoriamente

resolvidos, (ii) os assuntos detectados mas considerados irrelevantes e,

portanto, não requerendo ajustes nas demonstrações contábeis sob revisão, (iv) que o processo
de revisão foi adequadamente concluído inclusive com a obtenção de carta de representação
dos administradores e (v) as comunicações e questionamentos ao CF e ao CAE requeridas pelas
normas de auditoria, não tendo havido qualquer assunto relevante.
5.5.

Tomaram conhecimento, nos termos informados pelo Sra. Erica Morena, profissional indicada
pela Companhia, do panorama financeiro de negócios e investimentos da Companhia, e da
atualização das projeções e covenants.

6.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual
se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os conselheiros
presentes.
São Paulo - SP, 4 de agosto de 2022.
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