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Ata da Reunião do Conselho de Administração Iniciada em 21 de Março de 
2022, Suspensa e Retomada em 24 de Março de 2022. 1. Data, Hora e Local da 
Reunião: Esta Reunião do Conselho de Administração é realizada remotamente, 
com participação de seus membros por videoconferência, nos termos do Parágrafo 
Segundo da Cláusula 27 do Estatuto Social da OceanPact Serviços Marítimos 
S.A. (“OceanPact” ou “Companhia”), iniciada no dia 21 de março de 2022,  
às 08 horas. 2. Convocação e Presença: Reunião devidamente convocada, nos 
termos do Regimento Interno do Conselho de Administração, registrada a presença 
da maioria dos membros do órgão e registrada a ausência do Sr. Luis Claudio 
Rapparini Soares. Presentes, também, a convite do Presidente do Conselho de 
Administração, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, 
Eduardo de Toledo; o Diretor Vice Presidente, Haroldo Solberg, o Gerente da 
Controladoria, Fabio Beildeck, os quais permaneceram durante a discussão 
dos itens (i) da Ordem do Dia, e a Sra. Vanessa Azevedo e o Sr. Diego Wailer, 
representantes da Deloitte Touche Tohmatsu, auditor independente da Companhia 
e a Coordenadora do Comitê de Auditoria e Compliance, Ana Maria Siqueira Dantas, 
os quais permaneceram na reunião durante a discussão a respeito do item (i) da 
Ordem do Dia. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luis Antonio 
Gomes Araujo, que convidou o Sr. Thiago Borges Paes de Lima para secretariá-los.  
4. Ordem do Dia: (i) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas 
apresentadas pela Diretoria, bem como as Demonstrações Financeiras anuais da 
Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, a serem 
submetidos à aprovação da Assembleia Geral da Companhia; 5. Apresentações 
e Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do 
Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade 
de votos e sem qualquer ressalva: (i) Manifestar-se favoravelmente ao relatório 
da administração e às contas apresentadas pela Diretoria e às Demonstrações 
Financeiras anuais da Companhia, acompanhadas do parecer emitido pelo 
Comitê de Auditoria e Compliance, referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021, aprovando a sua submissão à Assembleia Geral;  
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual 
se lavrou a presente ata, com relação à qual, após lida e achada conforme, todos 
os presentes manifestaram a sua concordância nos termos do Cláusula 7.6 do 
Regimento Interno do Conselho de Administração, o que certifica o ora signatário. 
Conselheiros presentes: Luis Antonio Gomes Araujo, Flavio Nogueira Pinheiro de 
Andrade, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade e Carlos Gustavo Perret Simas. 
Rio de Janeiro, 24 de março de 2022. Thiago Borges Paes de Lima - Secretário. 
Jucerja nº 4827164, em 30/03/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral

Quinta-feira, 31/03/2022
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