
AÇOS LAMINADOS DO PARÁ S.A.
(Companhia Fechada) 

CNPJ/MF nº 10.335.963/0001-08 - NIRE nº 33.3.0028795-7
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS,  

CUMULATIVAMENTE, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 21 de dezembro de 2021, às 10:00 horas, foram realizadas as assembleias gerais 
ordinária e extraordinária da Aços Laminados do Pará S.A. (“Companhia” ou “ALPA”) de forma digital, por meio de 
conferência eletrônica, em razão da pandemia de coronavírus, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 
6.404/76. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do 
parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da única acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia, a Vale S.A. (“Vale”), neste ato representada por sua procuradora, Sra. 
Roberta Gomes de Oliveira, que cumpre orientação de voto proferida pelo Diretor de Controladoria e Contabilidade 
e pelo Diretor de Marketing e Ferrosos, respectivamente, Srs. Murilo Müller e Rogério Nogueira, conforme Decisão 
de Aprovação de Contas (“DAC”) nº 011 de 05/05/2021, bem como pelos Diretores Executivos da Vale, Srs. Luciano 
Siani Pires, Luiz Eduardo Froes do Amaral Osório, Carlos Henrique Senna de Medeiros, Alexandre Gomes Pereira, 
Gustavo Duarte Pimenta e Marcelo Magistrini Spinelli, conforme Decisões de Diretores Executivos em conjunto 
(“DECs”) nºs 071, de 15/04/2019, 368, de 19/12/2019, 001, de 05/01/2021, 276, de 08/12/2021, 281, de 14/12/2021 
e Decisão da Diretoria Executiva (“DDE”) nº 259, de 20/12/2021. Verificado, portanto, quorum suficiente para a 
instalação desta assembleia e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presente, ainda, o Sr. Dimas 
Bahiense Moreira, Diretor-Presidente da Companhia, nos termos e para os fins do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei 
6.404/76. 3. Mesa: Sr. Dimas Bahiense Moreira - Presidente; Sra. Roberta Gomes de Oliveira - Secretária. 4. Ordem 
do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Do Relatório da 
Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2020; (b) da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (c) da reeleição 
dos membros da diretoria da Companhia; (d) da fixação da remuneração global e anual dos administradores para o 
exercício de 2021; (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Da ratificação dos atos praticados nos exercícios 
de 2018, 2019, 2020 e 2021 pelos membros da Mesa de Operações Financeiras da Vale e pelos membros do 
Departamento Financeiro da Vale, bem como a ratificação da outorga das respectivas procurações para estes 
exercícios; (b) da aprovação dos atos praticados no exercício de 2022 pelos membros da Mesa de Operações 
Financeiras da Vale e pelos membros do Departamento Financeiro da Vale, bem como a aprovação da outorga da 
respectiva procuração para este exercício; (c) da ratificação dos contratos de Adiantamento para Futuro Aumento 
de Capital (“AFACs”) celebrados entre a Vale e a ALPA; e (d) do aumento do capital social da ALPA, com a 
consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5. Leitura dos documentos: Foi dispensada, 
por unanimidade, a leitura do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, uma vez que tais documentos foram publicados no Diário Oficial do 
Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil, edições de 19 de abril de 2021, às páginas, respectivamente, 1 e 
8, sendo, portanto, do conhecimento da única acionista e dos demais presentes. 6. Deliberações: Foram deliberadas 
e aprovadas as seguintes matérias pela única acionista da Companhia: 6.1. A lavratura da presente ata sob a forma 
de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando a Secretária 
autorizada a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com as disposições legais em vigor.  
6.2. Em Assembleia Geral Ordinária: 6.2.1 O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; 6.2.2 a alocação do prejuízo apurado pela 
Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$ 4.604.021,57 (quatro milhões, 
seiscentos e quatro mil, vinte e um reais e cinquenta e sete centavos) na conta de Prejuízos Acumulados, que 
passará deter o saldo de R$ 377.319.731,96 (trezentos e setenta e sete milhões, trezentos e dezenove mil, 
setecentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos); 6.2.3 a reeleição do Sr. Dimas Bahiense Moreira, 
brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, portador da carteira de identidade nº 14.218.019, expedida pela SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 364.163.397-49, para o cargo de Diretor-Presidente, e do Sr. Leonardo Caputo 
de Moura, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 11.116.986-8, expedida 
pelo DETRAN - RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 834.278.051-15, para o cargo de Diretor; ambos com endereço 
comercial na Praia de Botafogo nº 186, sala 70, 7º andar, Botafogo, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de 
Janeiro, CEP 22.250-145; 6.2.3.1 os diretores ora reeleitos, que cumprirão prazo de mandato unificado de 03 (três) 
anos, tal seja, de 21/12/2021 até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar em 2024 (“AGO/2024”), tomarão 
posse mediante a assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro próprio, momento que declararão estar 
totalmente desimpedidos para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 6.2.4 a 
fixação da remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2021, no montante 
de R$ 27.500,00 (vinte sete mil e quinhentos reais), a ser distribuído igualmente entre os diretores da ALPA. 6.3. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: 6.3.1 A ratificação dos atos praticados nos exercícios sociais de 2018, 2019, 
2020 e 2021 pelos membros da Mesa de Operações da Vale e membros do Departamento Financeiro da Vale, bem 
como a ratificação da outorga de procurações para estes exercícios da seguinte forma: (a) A ratificação dos atos 
praticados nos exercícios sociais de 2018, 2019 e 2020 pelos membros da Mesa de Operações da Vale, na qualidade 
de representantes da Companhia, perante bancos e instituições financeiras em geral, no Brasil e no exterior, na 
contratação, verbal ou eletrônica, de operações da Mesa de Operações da Vale, tais como, mas não limitadas a, 
contratações de câmbio, garantias, operações para hedge, aquisição de valores mobiliários e títulos de dívida 
próprios ou de terceiros e outras operações relacionadas às aplicações financeiras da Companhia, até US$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares), ou seu equivalente em qualquer outra moeda, por transação, 
podendo, para tanto, definir as condições de tais aplicações, incluindo taxas e volume, enfim, a prática de todos os 
atos necessários ao fiel desempenho do respectivo mandato, sendo-lhes vedado, no entanto o poder para assinar 
quaisquer documentos relacionados à formalização das operações contratadas, incluindo confirmações, extratos de 
posições e contratos, bem como a ratificação de outorga de procurações para esses exercícios, nos termos dos 
poderes aprovados acima; (b) a ratificação dos atos praticados durante os exercícios sociais de 2018, 2019 e 2020 
pelos membros do Departamento Financeiro da Vale, na qualidade de representantes da Companhia no Brasil e no 
exterior, de atos que importem em responsabilidade financeira e bancária para a Companhia, em qualquer dos 
casos, podendo, para tanto: abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; assinar contratos de serviços bancários; 
assinar: ordem bancária de pagamentos, notas de débitos e de créditos, faturas comerciais, instrumentos 
relacionados à negociação de débito e de crédito; assinar contratos de câmbio e outros documentos referentes a 
compra e venda de moeda estrangeira; assinar contratos vinculados a carta de crédito em garantia e suas respectivas 
notas promissórias; endossar e aceitar duplicatas; autorizar débitos, transferências e pagamentos por meio de 
cartas ou sistemas de internet banking; solicitar saldos, extratos e requisitar talões de cheques; assinar instrumento 
de convênio, contrato de prestação de serviços bancários; receber e dar quitação a quantias devidas; nomear 
empregados para atuarem como administradores do Internet Banking dos bancos de relacionamento; substabelecer 
poderes de consulta a saldos e extratos; obter informações acobertadas pelo dever de sigilo junto ao Banco Central 
do Brasil; assinar contratos, notificações e termos de anuência para operações de cessão de recebíveis sem direito 
de regresso; representar a Companhia junto à Receita Federal do Brasil, Secretaria de Comércio Exterior do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Banco Central do Brasil, Sistema Financeiro em geral, 
Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista e Empresas 
Públicas e Privadas, caucionando, obtendo e prestando garantias, garantindo em Juízo, realizando depósitos na 
esfera administrativa e judicial, prestando garantias para recursos em processos administrativos; assinar contratos 
de operações de mútuo; assinar contratos de prestação de garantia e assinar contratação de cessão de direitos 
creditórios e levantamento de alvarás para o exercício de 2020, bem como a ratificação de outorga de Procuração 
Financeira para esses exercícios, conforme poderes aprovados acima; (c) a ratificação da outorga de procuração 
emitida pela Companhia no exercício de 2021 para os membros da Mesa de Operações Financeiras da Vale para, 
na qualidade de procuradores da ALPA a representarem perante bancos e instituições financeiras em geral, no 
Brasil e no exterior, para a realização de contratação verbal ou eletrônica de operações financeiras, conforme 
procuração firmada em 15/11/2021, bem como a ratificação da prática dos atos realizados ao longo do exercício 
social de 2021 por representantes da Mesa de Operações Financeiras da Vale em consonância com a procuração 
referida, respeitado o limite de até US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares) ou seu equivalente em 
qualquer moeda, por transação, podendo, para tanto, definir as condições de tais operações, incluindo taxas e 
volume, sendo-lhes vedado, no entanto, o poder para assinar quaisquer documentos relacionados à formalização 
das operações contratadas, incluindo confirmações, extratos de posições e contratos; (d) a ratificação da outorga de 
procuração emitida pela Companhia para os membros do Departamento Financeiro da Vale, durante o exercício 
social de 2021, para, na qualidade de representantes da ALPA a representarem, no Brasil e no exterior, em atos que 
importem em responsabilidade financeira e bancária, conforme procuração firmada em 15/11/2021, bem como 
ratificar a prática dos atos realizados ao longo deste exercício, em consonância com a procuração e respeitado os 
limites estabelecidos. 6.3.2 a aprovação da outorga de procuração emitida pela Companhia para os membros da 
Mesa de Operações Financeiras da Vale representarem a ALPA, durante o exercício social de 2022, perante bancos 
e instituições financeiras em geral, no Brasil e no exterior, para a realização de contratação, verbal ou eletrônica, de 
operações financeiras, conforme procuração firmada em 15/11/2022, bem como aprovar a prática dos atos realizados 
pelos membros da Mesa de Operações Financeiras ao longo do exercício social de 2022, em consonância com a 
procuração, respeitado o limite de até US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares) ou seu equivalente em 
qualquer outra moeda, por transação, podendo, para tanto, definir as condições de tais operações, incluindo taxas 
e volume, sendo-lhes vedado, no entanto o poder para assinar quaisquer documentos relacionados à formalização 
das operações contratadas, incluindo confirmações, extratos de posições e contratos; 6.3.3 a aprovação da outorga 
de procuração para os representantes do Departamento Financeiro da Vale para, durante o exercício social de 
2022, representarem a Companhia, no Brasil e no exterior, em atos que importem em responsabilidade financeira e 
bancária, bem como a aprovação da prática dos atos a serem realizados ao longo deste exercício em consonância 
com a procuração referida; 6.3.4 o aumento no capital da ALPA no montante de R$ 5.400.000,00 (cinco milhões e 
quatrocentos mil reais), passando o referido capital social de R$ 470.383.265,00 (quatrocentos e setenta milhões, 
trezentos e oitenta e três mil e duzentos e sessenta e cinco reais), para R$ 475.783.265,00 (quatrocentos e setenta 
e cinco milhões, setecentos e oitenta e três mil e duzentos e sessenta e cinco reais), mediante a emissão de 524 
(quinhentas e vinte e quatro) novas ações ordinárias, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 
10.305,3435114504 cada, fixado como base no critério do valor do patrimônio líquido em ação, nos termos do artigo 
170, parágrafo 1º, inciso II da Lei 6.404/76, com base no balanço patrimonial da ALPA levantado em 30 de setembro 
de 2021, a ser integralizado pela Vale mediante capitalização das remessas realizadas em 22 de janeiro de 2021 e 
31 de agosto de 2021, conforme AFACs mencionados no item 6.3.1 acima e nos termos do Boletim de Subscrição, 
o qual foi lido nesta Assembleia e passa a integrar a presente ata como seu Anexo I; 6.3.5 Tendo em vista o 
disposto no item 6.3.4 supra, a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa 
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ 475.783.265,00 (quatrocentos 
e setenta e cinco milhões, setecentos e oitenta e três mil e duzentos e sessenta e cinco reais), representado por 
9.174 (nove mil, cento e setenta e quatro) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. As ações são 
indivisíveis em relação à Companhia, não sendo reconhecido mais de um proprietário para cada ação.”  
7. Encerramento: E nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 21 
de dezembro de 2021. Assinaturas: Mesa: Dimas Bahiense Moreira - Presidente, Assinado digitalmente; Roberta 
Gomes de Oliveira - Secretária, Assinado digitalmente. Vale S.A. p.p. Roberta Gomes de Oliveira, Assinado 
digitalmente. JUCERJA em 11/01/2022 sob o nº 4709651. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Quarta-feira, 16/02/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 
https://monitormercantil.com.br/caderno-digital

marcos
Logo MM

marcos
QR Code Monitor


		2022-02-15T20:43:41-0300
	MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166




