Quinta-feira, 19/05/2022

FABRIMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ/MF nº 33.064.262/0001-79 - NIRE: 33.3.0001753-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2022
1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 19 de abril de 2022, às 9h, na
sede da companhia, localizada na Rodovia Presidente Dutra, nº 1362,
Pavuna, CEP 21535-502, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 2.
Convocações e Presenças: Participaram da Assembleia 100% (cem por
cento) dos Acionistas, conforme assinaturas apostas ao final. Atendendo ao
disposto no Artigo 134, §1°, da Lei n° 6.404/1976. 3. Publicações: (i)
Formalidades de publicações dispensadas, tendo em vista a presença de
100% (cem por cento) dos acionistas nos termos do Artigo 124, §4º, e
Artigo 133, º4, ambos da Lei 6.404/76 e (ii) Relatório da Administração,
Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial, Notas Explicativas e
Parecer dos Auditores Independentes publicados no Jornal Monitor
Mercantil, em 30 de março de 2022, página 14. 4. Composição da Mesa:
Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 128, da Lei n°
6.404/1976, o Sr. Luis Filipe Silva Fonseca, que convidou a Srta. Franciane
Ribeiro para secretariá-lo. 5. Ordem do Dia: (i) Examinar, discutir e votar o
Relatório da Administração, as contas dos Administradores e as
Demonstrações Financeiras, Balanço Patrimonial e demais documentos
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021,
acompanhadas do parecer emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes, auditores independentes contratados pela Companhia; (ii)
Deliberar sobre a destinação do resultado e distribuição de dividendos do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) Ratificar os
membros da Diretoria; e (iv) Fixar a remuneração anual global dos
Administradores da Companhia; 6. Deliberações: Os acionistas deliberaram
sobre os assuntos constantes da ordem do dia, conforme abaixo: 6.1.
Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do
art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/1976; 6.2. Após exame e discussão, os
Acionistas aprovaram por unanimidade e sem ressalvas, as Demonstrações
Financeiras, o relatório anual da Administração, o Balanço Patrimonial e
demais documentos referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021. 6.3. Os acionistas aprovaram, por unanimidade e sem
ressalvas, que o valor total do lucro líquido do exercício de 2021, no valor de
R$ 2.231.000,00 (dois milhões e duzentos e trinta e um mil reais), será
destinado integralmente para absorção dos prejuízos acumulados e com
isso não haverá a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios previstos
no Estatuto Social da Companhia. 6.4. Aprovada, por unanimidade e sem
ressalvas, a ratificação dos membros da Diretoria da Companhia, para um
mandato de 02 (dois) anos, extensivo até a data da Assembleia Geral
Ordinária que aprovar as contas do exercício social de 2023: na qualidade
de Diretor Presidente o Sr. Luis Filipe Silva Fonseca, brasileiro, casado,
industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 55.675.956-4 (SSP/SP)
e inscrito no CPF/MF sob o nº 553.930.041-68, com endereço profissional
na Rua Xavantes, nº 54, 1, 2, e 3 andar, Bairro Atiradores, CEP 89.203-210,
na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina; na qualidade de Diretor o
Sr. Otto Rudolf Becker Von Sothen, brasileiro, casado, industriário,
portador de Cédula de Identidade nº 54.987.308-9 (SSP/SP) e inscrito no
CPF/MF sob o nº 708.432.957-91, com endereço profissional na Rua
Xavantes, nº 54, Bairro Atiradores, CEP 89.203-900, na cidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina; e na qualidade de Diretora a Sra. Vivianne
Cunha Valente, brasileira, solteira, industriária, portadora de Cédula de
Identidade nº 50.198.929-2 (SSP/SP) e inscrita no CPF/MF sob o nº
565.955.735-04, com endereço profissional na Rua Xavantes, nº 54, Bairro
Atiradores, CEP 89.203-900, na cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina. Os Diretores, declaram desde já, sob as penas da lei que não
estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia,
nem foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso à cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Os
Conselheiros tomam posse nesta data por meio de assinatura do respectivo
termo de posse que será arquivado na sede da Companhia. 6.5. Os
Acionistas aprovaram, por unanimidade, que a verba honorária dos
administradores será paga via rateio corporativo pela sócia Controladora. 7.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo
tempo necessário à lavratura da presente Ata contendo o sumário dos fatos
ocorridos, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pela Mesa, pelos
acionistas e demais presentes. Assinaturas: Mesa: Luis Filipe Silva Fonseca
- Presidente; Franciane Ribeiro - Secretária. Acionistas: Tigre Participações
em Metais Sanitários Ltda. (p. Otto Rudolf Becker von Sothen e Vivianne
Cunha Valente) e Tigre S.A. Participações (p. Otto Rudolf Becker von Sothen
e Vivianne Cunha Valente). Rio de Janeiro (RJ), 19 de abril de 2022. Luis
Filipe Silva Fonseca - Presidente; Franciane Ribeiro - Secretária. JUCERJA
- Certifico o arquivamento em 11/05/2022 sob o número 00004883764.
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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