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Ata da Reunião do Conselho de Administração de 20 de Maio de 2022
Aos Vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 
dezesseis horas, reuniram-se os membros do Conselho de Administração 
das INDUSTRIAS GRANFINO S.A., na sede da cmpresa, na Rua Oscar 
Soares, 1525, em Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro. Devidamente 
convocada por editais publicado no jornal monitor mercantil nos dias 
13 de maio de 2022 e 14,15,16 e 17 de maio de 2022, A reunião foi presidida 
pela Presidente do Conselho de Administração, Sra. Silvia Maria Soares 
Coelho Lantimant, que convidou a mim, José Carmelo Mastrangelo para 
sccretariá-la, com a fi nalidade, de deliberarem sobre as contas da Diretoria 
e seus relatórios referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021. Dando 
início aos trabalhos, a Sra. Presidente, distribuiu aos membros presentes, 
o relatório da Administração para que fosse por todos apreciado. Após uma 
pequena exposição da Sra. Presidente que mais uma vez teceu elogios a 
dedicação da Diretoria, franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer 
uso. Pela ordem, o Conselheiro Sr.Cleucio Gonçalves Lantimant, pediu a 
palavra e entre outras observações, dissertou sobre o esforço feito pela 
empresa neste ano de 2021 que se notabilizou, pela Pandemia do novo 
Corona Vírus (COVID 19); esses impactos impuseram a Granfi no desafi os 
de toda à ordem - operacionais - administrativos e fi nanceiro mas que 
a companhia soube navegar a fi m de manter a continuidade de seus 
negócios e a sua solida saúde fi nanceira sem perder o foco na preservação 
da integridade física e mental dos seus funcionários e terceirizados, o 
faturamento obteve um aumento na ordem de 9,69% a mais em relação 
ao exercício anterior. Em relação a tonelagem, obtivemos uma diminuição 
na venda em tonelagem dos nossos produtos em 9,12%. No que foi 
acompanhado pelos demais membros do Conselho, pelo que pedia a 
aprovação do Relatório da Diretoria e suas Contas ora apresentadas. 
Deliberou também, os membros do Conselho de Administração, aprovar 
por unanimidade as contas do exercício acima mencionado, bem como a 
proposta da Diretoria para distribuição de dividendos da ordem de R$ 73,45 
(setenta e três reais e quarenta e cinco centavos) por lote de 1.000 ações, 
totalizando um desembolso de R$ 2.203.581,04 (Dois Milhões Duzentos 
e Três e mil quinhentos e oitenta e um reais e quatro centavos) Nada 
mais havendo a tratar. e ninguém desejando acrescentar ou fazer uso da 
palavra, a Sra. Presidente, parabenizou a todos, desejando que tenham 
uma profícua administração, e que a empresa e seus acionistas esperam 
dos mesmos, plena dedicação e muita habilidade na condução dos destinos 
de nossa empresa, sendo aplaudido pelos demais membros presentes a 
essa reunião, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da 
presente ATA, que após sua leitura, foi aprovada por todos. Nova Iguaçu, 
20 de maio de 2022. ASS. Silvia Maria Soares Coelho Lantimant-presidente, 
José Carmelo Mastrangelo, Maria de Fatima de Almeida Coelho. Paulo 
Roberto Gomes Coelho e Cleucio Gonçalves Lantimant - conselheiros. 
Certifi co que a presente é cópia Fiél extraída do livro próprio. (Ass) Silvia 
Maria Soares Coelho Lantimant - Presidente, José Carmelo Mastrangelo 
- Secretario. Silvia Maria Soares Coelho Lantimant - Presidente; 
José Carmelo Mastrangelo - Secretario. Jucerja nº 00004929327 em 
03/06/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Sexta-feira, 08/07/2022.
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