NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
COMPANHIA ABERTA
CNPJ Nº 61.067.161/0001-97 - NIRE 35300022289
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA
ÀS 10:30 HORAS DO DIA 08 DE MARÇO DE 2019
_____________________________________________________________________________

As dez horas e trinta minutos do dia oito de março de dois
mil e dezenove, em cumprimento às disposições legais e estatutárias,
reuniram-se na Avenida Zaki Narchi nº 500, 3ª Torre, 5º andar, nesta
Capital, os membros do Conselho Fiscal de Nadir Figueiredo Indústria e
Comércio S/A, com a finalidade de manifestarem-se sobre as
demonstrações contábeis, acompanhadas das notas explicativas e
relatório da administração referente ao exercício social encerrado em
2018.
Após a análise das referidas demonstrações contábeis do
exercício social findo em 31.12.2018, com suas notas explicativas, bem
como do relatório da administração da sociedade e do relatório de Grant
Thornton Auditores Independentes desta data, os Srs. Conselheiros
Fiscais, dentro de sua competência, concluíram pela exatidão dos
elementos apreciados e entenderam que as demonstrações financeiras
refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e
as atividades desenvolvidas no período.
Também recebeu parecer favorável dos Srs. Conselheiros
presentes a proposta da Diretoria no tocante à distribuição dos juros
sobre capital próprio e dividendos, no valor de R$ 8.833 mil, que já
foram distribuídos conforme Reuniões do Conselho de Administração
realizadas em 15.03.2018, 12.06.2018, 09.10.2018 e 19.02.2019.
Também deram parecer favorável ao orçamento de capital, que prevê o
investimento para o exercício de 2019 no montante total estimado de R$
66.742 mil, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de
27.11.2018.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da
qual se lavrou esta ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos
Conselheiros Fiscais.
(aa) Carlos Vitor Ajuz Braga, Leila Franco Figueiredo e Márcio Eduardo Nozari
CERTIFICO QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA DA
REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA ÀS 10:30
HORAS DO DIA 08 DE MARÇO DE 2019, LAVRADA ÀS FLS. 94
DO LIVRO Nº 1 DE ATAS DE REUNIÕES DO CONSELHO
FISCAL.
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