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COMPANHIA ABERTA 

 

ATA DA 83ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2022 

 
I - Data, Hora e Local: Aos 11 dias de março de 2022, às 14:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Rua Messias Pereira de Paula nº 333, parte 

3, bairro Elton Ville, Cep 18046-640, em Sorocaba, Estado de São Paulo. 
 
II - Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de 

Administração. 
 

III - Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência 
da mesa diretora dos trabalhos, Ana Carolina Paifer, a qual convidou a mim, 
Zilla Patricia Bendit, para servir de Secretária, ficando assim composta a mesa.  

 
IV - Ordem do dia:  

 
a) Análise das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021;  

 
b) Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021;  

 
c) Fixação da data de Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar 

acerca dos itens acima. 
 
V - Exposição de Motivos e Deliberações: O Conselho, por decisão unânime 

dos presentes, decidiu:  
 
a) Aprovar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o 

Relatório dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, recomendando sua 

aprovação em Assembleia Geral Ordinária;  
 
b) Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, a contabilização do 

resultado positivo apurado pela Companhia no exercício de 2021, no montante 
de R$ 6.069.947,81 (seis milhões, sessenta e nove mil, novecentos e quarenta 

e sete reais e oitenta e um centavos), com a seguinte destinação: (b.1) Reserva 
Legal: R$ 303.497,39 (trezentos e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais 
e trinta e nove centavos), equivalente  a 5%  (cinco por cento) de  lucro  líquido  

do  exercício, serão destinados à constituição da reserva legal, na forma do 
artigo 193 da Lei nº 6.404/76; e (b.2) Dividendos: R$ 1.441.612,60 (hum 

milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e doze reais e sessenta 
centavos), equivalente  a  25%  do  lucro  líquido  do  exercício,  para  



distribuição  de  dividendos  obrigatórios  referentes  ao exercício de  2021, nos 
termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76; e (b.3) Reserva de lucro: R$ 

4.324.837,82 (quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, oitocentos e trinta 
e sete reais e oitenta e dois centavos) destinados à reserva de lucro. 

 
A Administração identificou que atendendo o Art. 199 da Lei Nº 6.404/76, em 
2021, a reserva de lucros ultrapassou o capital social da Companhia, e a lei 

estabelece que o somatório das reservas de lucros excluindo as reservas para 
contingência, incentivos fiscais e de lucros a realizar não poderá ser superior 
ao montante do Capital Social da Sociedade. Portanto, o plano da administração 

é para que a próxima Assembleia Geral Ordinária, seja apresentada a proposta 
de dividendos adicionais fazendo com que a reserva reduza e usaremos a 

totalidade da reserva de lucro para realizar bonificação e distribuir dividendos. 
O plano será de bonificação sobre o saldo da reserva de lucro acumulada, que 
atualmente soma por volta de R$ 9,8 milhões, reduzindo em cerca de 90% 

nossas reservas. A proposta será definida em Reunião de Conselho de 
Administração a ser realizada nos próximos dias, para então ser apresentada 

na Assembleia Geral Ordinária. 
 
c) O Conselho informa que a data da realização da assembleia será definida 

oportunamente. 
 
VI - Conclusão: Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a ser 

tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e 
aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros.  

 
 

Sorocaba (SP), 11 de março de 2022. 

 
 

 

Ana Carolina Paifer Zilla Patricia Bendit 
Presidente Secretária 

  
 


