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SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A.
CNPJ N° 12.884.672/0001-96 - NIRE 26.300.018.152

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022
DATA: 31 de março de 2022. HORÁRIO: 10h00 horas. LOCAL: sede social, localizada na Rodovia BR 101 Norte, Km 38, 
Itapissuma/PE, CEP 53700-000. PRESENÇA: SABARÁ PARTICIPAÇÕES LTDA, acionista detentora da totalidade do 
capital social da Companhia, nos termos do artigo 251 da Lei nº 6.404/76. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO: 
Dispensada a prova de convocação, conforme faculta o artigo 124, §4º, da Lei n.º 6.404/76. MESA: Marco Antônio Matiolli 
Sabará – Presidente da Mesa. Ulisses Matiolli Sabará – Secretário. DOCUMENTOS LIDOS E ARQUIVADOS NA SEDE 
SOCIAL: a) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais peças das demonstrações contábeis, relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, documentos esses publicados no jornal Folha de Pernambuco 
de 30 de março de 2022, páginas 14 e 15, em obediência ao disposto no artigo 289, inciso I, da Lei nº 6.404/76 e ao 
disposto no parágrafo único do artigo 77 do Decreto10.173/2019. ORDEM DO DIA: 1) Deliberar sobre a aprovação das 
contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; 3) Deliberar sobre a 
ratificação de distribuição de dividendos antecipados decorrentes da reserva de lucros, no valor de R$ 2.936.467,95 (dois 
milhões, novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), efetuada em 
2021. DELIBERAÇÕES: Os acionistas decidiram, por unanimidade dos votos: (i) FORAM APROVADAS as contas dos 
administradores, na forma consignada no Balanço Patrimonial e demais peças das demonstrações contábeis referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) O lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2021 foi no valor de R$ 3.119.516,32 (Tres milhões, cento e dezenove mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e dois 
centavos). FOI DESTINADO: (i) o valor de R$ 1.221.378,45 (hum milhão, duzentos e vinte e um mil, trezentos e setenta e 
oito reais e quarenta e cinco centavos.) para o acionista SABARÁ PARTICIPAÇÕES LTDA, a título de dividendos; (ii) o 
valor de R$ 155.985,72 (cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) 
destinados à Reserva Legal, em obediência aos termos do art. 193, “caput”, da Lei 6.404/1976;  (iii) o valor de R$ 
1.742.152,15 (hum milhão, setecentos e quarenta e dois mil, cento e cinquenta e dois reais e quinze centavos) destinados 
a Reserva de Incentivos Fiscais. (iii) Ratificar a distribuição de dividendos decorrentes da reserva de lucros, no valor de R$ 
2.936.467,95 (dois milhões, novecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco 
centavos), efetuada em 2021. Por fim, FOI AUTORIZADA a lavratura da presente Ata na forma de sumário, conforme 
previsto no artigo 130, §1º da Lei de Sociedades por Ações. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, 
foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados 
os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, depois de reaberta a 
sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. ASSINATURAS: 
Presidente: Marco Antônio Matiolli Sabará. Secretário: Ulisses Matiolli Sabará Acionistas: Marco Antônio 
Matiolli Sabará e Ulisses Matiolli Sabará. Itapissuma, 31 de março de 2022. Certifico o Registro em 22/04/2022. 
Arquivamento 20229449476 de 22/04/2022 Protocolo 229449476 de 06/04/2022 NIRE 26300018152. 
Nome da empresa SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A. Este documento pode ser verificado em 
h t tp : / / redes im. jucepe .pe .gov.b r /au ten t i cacaodocumen tos /au ten t i cacao .aspx .  Chance la  
115116590877347.MESA: Marco Antônio Matiolli Sabará - Presidente da Mesa.Ulisses Matiolli Sabará - 
Secretário da Mesa.  ACIONISTA: Sabará Participações LTDA - Marco Antônio Matiolli Sabará - Sócio-
representante. Sabará Participações LTDA - Ulisses Matiolli Sabará - Sócio-representante.
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