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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 19 DE JANEIRO DE 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 19 de janeiro de 2022, às 16:00 horas, foi 
realizada a assembleia geral extraordinária da Vale Óleo e Gás S.A. (“VOG” 
ou “Companhia”), de forma exclusivamente digital, por meio de conferência 
eletrônica, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). 2. Convocação, 
Presença e Quórum: Dispensadas as formalidades de convocação, nos 
termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei das Sociedades por Ações, tendo 
em vista a presença da única acionista representando a totalidade do capital 
social da Companhia, qual seja, a Vale S.A., neste ato representada por seu 
procurador, Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis, que cumpre orientação 
de voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale, Sr. Luciano Siani Pires, 
e Sra. Marina Barrenne de Artagão Quental, conforme Decisão de Diretores 
Executivos em Conjunto (“DEC”) nº 008 de 14 de janeiro de 2022. Verificado, 
portanto, quórum suficiente para a instalação desta assembleia geral e para 
as deliberações das matérias constantes da ordem do dia. 3. Mesa: Sr. 
João Barbosa Campbell Penna – Presidente; e Sr. Rodrigo Sebollela Duque 
Estrada Regis – Secretário. 4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for 
o caso, aprovação: (i) da eleição dos membros da Diretoria da Companhia 
com prazo de mandato de 3 anos, contados a partir da data desta 
assembleia. 5. Deliberações: Instalada a assembleia na forma digital, por 
meio de conferência eletrônica, foram deliberadas e aprovadas as seguintes 
matérias, pela única acionista, sem qualquer ressalva. 5.1 A lavratura desta 
ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, como faculta o parágrafo 
1º, do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, ficando o secretário encarregado de 
emitir tantas cópias quantas forem necessárias ao fiel cumprimento das 
disposições legais em vigor; 5.2 a Assembleia tomou conhecimento das 
renúncias ocorridas em 19 de janeiro de 2022 dos Srs. Rodrigo Sebollela 
Duque Estrada Regis e do Sr. João Barbosa Campbell Penna aos cargos 
de, respectivamente, Diretor-Presidente e Diretor, aos quais foram 
consignados votos de agradecimentos pelos relevantes serviços prestados 
à Companhia; 5.3 Eleição do Sr. Michel Gutnik Steinberg, brasileiro, 
divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 10.204.826-1 (SSP/RJ), inscrito no CPF/ME sob o nº 075.623.327-
54, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, na Avenida General San Martin, nº 801, Cobertura, Leblon, 
CEP 22441-015, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, e do 
Sr. Fabiano de Carvalho Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 11.662.350 (SSP/MG) e inscrito no CPF/
ME sob o nº 044.351.486-09, residente e domiciliado na cidade de Nova 
Lima, Estado de Minas Gerais, na Avenida Alpina, nº 439, Vila Alpina, CEP 
34.007-294, para o cargo de Diretor da Companhia, todos com mandato 
unificado de 3 (três) anos contados a partir da data desta assembleia geral. 
5.4 Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos mediante a 
assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio, cuja 
cópia está disposta nesta ata como Anexo I, ocasião em que declaram que 
cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei das Sociedades 
por Ações para sua investidura como membros da Diretoria da Companhia. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os 
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma sumária dos 
fatos ocorridos, conforme disposto no artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das 
Sociedades por Ações. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme, 
aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 
2022. Assinaturas: Mesa: João Barbosa Campbell Penna - Presidente; 
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Secretário. Acionista: Vale S.A. 
- p.p. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis. JUCERJA em 26/01/2022 
sob o nº 4740282. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Quarta-feira, 16/02/2022
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