TÊXTIL RENAUXVIEW S.A.
CNPJ/MF: 82.982.075/0001-80
NIRE: 4230000949-1
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022
DATA, HORA E LOCAL: Dia 23 de março de 2022, às 16:00 horas, na sede social da RENAUXVIEW
(“Companhia”), localizada na Rua Centenário, n.º 215, centro, na Cidade de Brusque – Santa Catarina,
através de vídeo conferência.
Presenças: Presentes os Srs. Conselheiros: presentes os membros efetivos deste Conselho: Darci Debastiani,
André Cesar Urbainski, Cláudia Andonini Peluso Ribeiro, Hélio da Silva e Marcello Joaquim Pacheco.
Participou a Sr. Marta Castelli.

Mesa: Presidente: André C. Urbainki; Secretário: Cláudia Andonini Peluso Ribeiro.
Ordem do dia: i) Examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas da Companhia para o exercício de 2021.
i)

O Conselho Fiscal Têxtil Renauxview S.A., em cumprimento às disposições legais e estatutárias,
examinou o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais da
Controladora e Consolidadas da Companhia elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB), referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020 e aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia em 22 de
março de 2022.

ii)

Com base nos exames efetuados, considerando, ainda, o relatório da Next Auditores
Independentes, datado de 22 de março de 2022, emitido sem ressalvas, bem como as informações
e esclarecimentos recebidos no decorrer do exercício e na presente reunião, opina que os referidos
documentos estão em condições de serem apreciados pela Assembleia Geral Ordinária de
Acionistas.
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iii)

Em atendimento ao disposto nos incisos II, III e VII do artigo 163 da Lei 6.404/76, examinado
os documentos acima listados os membros do Conselho Fiscal emitiram o seguinte parecer:

“O Conselho Fiscal da Têxtil Renauxview S.A., no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, tendo
examinado o relatório da administração da Companhia, o balanço patrimonial, as demonstrações do
resultado do exercício, dos fluxos de caixa, do valor adicional, das mutações do patrimônio líquido e as
respectivas notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, sendo
que nossos exames foram complementados por análise de documentos e, substancialmente, por informações
e esclarecimentos prestados pela administração da Companhia, tendo em conta ainda os esclarecimentos
e o relatório da Next Auditores Independentes, emitido em 22 de março de 2022 é de opinião que as citadas
peças, examinadas à luz da legislação societária vigente, encontram-se em condições de serem
encaminhadas à aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia.”
Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário.

Brusque (SC), 23 de março de 2022.

DARCI DEBASTIANI

CLÁUDIA A.PELUSO RIBEIRO

ANDRÉ CESAR URBAINSKI

HÉLIO DA SILVA

MARCELLO JOAQUIM PACHECO
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Parecer do Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Têxtil Renauxview S.A., no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, tendo
examinado o relatório da administração da Companhia, o balanço patrimonial, as demonstrações do
resultado do exercício, dos fluxos de caixa, do valor adicional, das mutações do patrimônio líquido e as
respectivas notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, sendo
que nossos exames foram complementados por análise de documentos e, substancialmente, por informações
e esclarecimentos prestados pela administração da Companhia, tendo em conta ainda os esclarecimentos e
o relatório da Next Auditores Independentes, emitido em 22 de março de 2022 é de opinião que as citadas
peças, examinadas à luz da legislação societária vigente, encontram-se em condições de serem encaminhadas
à aprovação pela Assembleia Geral Ordinária da Companhia.
Brusque (SC), 24 de março de 2022.
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