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Ata Sumária das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária 
realizadas cumulativamente em 29.4.2022

Data, Hora, Local: Em 29.4.2022, às 12h, de modo exclusivamente digital. Mesa: Presidente: 
Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. Quórum de Instalação: Totalidade do 
Capital Social. Presença Legal: Administrador da Sociedade e representante da empresa 
KPMG Auditores Independentes. Edital de Convocação: Dispensada a publicação do Edital 
de Convocação, de conformidade com o disposto no § 4o do Artigo 124 da Lei no 6.404/76. 
Publicações Prévias: Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei no 6.404/76, quais sejam: os 
Relatórios da Administração e as Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social fi ndo em 
31.12.2021, foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED), em atendimento ao disposto no Artigo 289 da Lei no 6.404/76 e alterações posteriores. 
Disponibilização de Documentos: Os documentos citados no item “Publicações Prévias”, as 
propostas da Diretoria, bem como as demais informações exigidas pela regulamentação vigente 
foram colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. Assembleia Geral Extraordinária: 
Aprovada, sem qualquer alteração ou ressalva, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião 
daquele Órgão de 25.4.2022, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado 
em livro próprio, para alterar parcialmente o estatuto social na letra “a” do parágrafo primeiro 
do artigo 9o, aprimorando a sua redação, a qual passa a ser a seguinte: “Artigo 9o) - Parágrafo 
Primeiro - Dependerá de prévia autorização do Conselho de Administração do acionista controlador 
direto ou indireto: a) a aquisição, alienação ou oneração de participações societárias e de bens 
integrantes do ativo não circulante, quando de valor superior a 0,5% (meio por cento) do patrimônio 
líquido do citado acionista, apurado no último balanço auditado.” Assembleia Geral Ordinária: 
1) aprovaram integralmente as contas da administração e as Demonstrações Contábeis relativas 
ao exercício social fi ndo em 31.12.2021; 2) aprovaram, sem qualquer alteração ou ressalva, a 
proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 8.2.2022, dispensada sua 
transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio, para destinação do lucro líquido do 
exercício encerrado em 31.12.2021 no valor de  R$57.069.850,98, conforme segue: R$2.853.492,55 
para a conta “Reserva de Lucros - Reserva Legal”; R$53.674.194,85 para a conta “Reserva de 
Lucros - Estatutária”; e R$542.163,58 para pagamento de dividendos, o qual deverá ser feito até 
30.6.2022. Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente 
esclareceu que, para as deliberações tomadas o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido 
por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, aprovada 
por todos os presentes, inclusive pela representante da empresa KPMG Auditores Independentes, 
inscrição CRC 1SP206103/O-4, senhor Carlos Massao Takauthi, será encaminhada para que 
assinem eletronicamente. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; 
Administrador: Eurico Ramos Fabri; Acionistas: Banco Bradesco BBI S.A. e Serel Participações 
em Imóveis S.A., representados por seus procuradores, senhores Dagilson Ribeiro Carnevali e 
Ismael Ferraz; Auditor: Carlos Massao Takauthi. Declaração: Declaramos para os devidos fi ns que 
a presente é cópia fi el da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as 
assinaturas nele apostas. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz. 
Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - JUCESP - Certifi co o registro sob o número 
279.521/22-4, em 1o.6.2022. a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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