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Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28.4.2022
Data, Hora, Local: Em 28.4.2022, às 9h, 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. Publicações Prévias: Os documentos de que trata o Artigo 133 da Lei 
no 6.404/76, quais sejam: os Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes e as 
Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social fi ndo em 31.12.2021, foram publicados em 
11.3.2022 no jornal “Valor Econômico”, páginas E13 a E16. Disponibilização de Documentos: 
Os documentos citados no item “Publicações Prévias”, bem como as demais informações exigidas 
pela regulamentação vigente, foram colocados sobre a mesa para apreciação da acionista. Edital 
de Convocação: Dispensada a publicação de conformidade com o disposto no parágrafo 4o do 
artigo 124 da Lei no 6.404/76. Deliberação: I. aprovaram integralmente as contas da administração 
e as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social fi ndo em 31.12.2021; II. considerando 
que a Sociedade apurou prejuízo no exercício fi ndo em 31.12.2021 no valor de R$36.152.616,81, 
absorvê-lo com a utilização de parte do saldo da conta “Reserva de Lucros - Estatutária”, de 
acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 189 da Lei no 6.404/76; III. aprovaram, para os 
administradores a remuneração global e as verbas previdenciárias, para o exercício de 2022, no 
montante de até R$9.400.000,00, sendo até R$5.500.000,00 como remuneração fi xa e variável e 
até R$3.900.000,00 para custeio do plano de previdência. A distribuição das verbas de remuneração 
e do plano de previdência será deliberada em reunião da Diretoria, conforme determina a letra “d” 
do Artigo 9o do Estatuto Social. Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o 
senhor Presidente esclareceu que, para a deliberação tomada o Conselho Fiscal da Companhia não 
foi ouvido por não se encontrar instalado, lavrando-se a presente Ata que, aprovada por todos os 
presentes, será encaminhada para que assinem eletronicamente, inclusive pelo representante da 
empresa KPMG Auditores Independentes, inscrição CRC 1SP206103/O-4, senhor Carlos Massao 
Takauthi. aa) Presidente: Dagilson Ribeiro Carnevali; Secretário: Ismael Ferraz; Administrador: Luis 
Claudio de Freitas Coelho Pereira; Acionista: Ágora Investimentos S.A., representada por seus 
Diretores, senhores André Rodrigues Cano e Cassiano Ricardo Scarpelli; 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 e Secretário: Ismael Ferraz. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico - JUCESP - Certifi co o registro sob o número 312.592/22-0, em 20.6.2022. a) Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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