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VLI S.A.
CNPJ/ME nº 12.563.794/0001-80 - NIRE nº 35.300.391.101
AGE realizada em 14/01/22. 1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 14/01/22, às 18h, virtualmente e de forma presencial 
na sede da VLI S.A. (“Cia.”), na Rua Helena, 235/5º andar, Bairro Vila Olímpia/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade das 
ações de emissão da Cia., sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”) representada por seu procurador, Sr. Vitor Ribeiro Vieira, que 
cumpre orientação de voto proferida pelos Vice-Presidentes Executivos da Vale, Srs. Luciano Siani Pires e Marcelo Spinelli, con-
forme Decisão de Executivos em Conjunto - DEC 303/21, de 30/12/21. 3. Mesa: Presidida pelo Sr. Ernesto Peres Pousada Júnior, 
o qual escolheu a Sra. Joyce Andrews da Costa para secretariar os trabalhos. 4. Leitura dos Documentos: Foi dispensada, por 
unanimidade dos acionistas presentes, a leitura das Demonstrações Financeiras, inclusive respectivas notas explicativas, e do 
Parecer dos Auditores Independentes, uma vez que os documentos foram devidamente divulgados, previamente disponibilizados 
aos acionistas e disponíveis na sede da Cia. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Aprovação da reapre-
sentação das demonstrações financeiras da Cia. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/20, contendo os números 
patrimoniais comparativos de 2019 e 2018, bem como os números de resultado do exercício social encerrado em 31/12/20, com-
parados a 2019, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes; e, (ii) aprovação da 
Política de Transações com Partes Relacionadas da Cia. 6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da 
Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: 6.1 Aprovação da reapresentação das demonstrações financeiras da 
Cia. referentes ao exercício social encerrado em 31/12/20, contendo os números patrimoniais comparativos de 2019 e 2018, bem 
como os números de resultado do exercício social encerrado em 31/12/20, comparados a 2019, acompanhadas do relatório da 
administração e do parecer dos auditores independentes. Registra-se que a acionista BNDESPAR absteve-se de votar acerca da 
matéria objeto do item “i” da pauta extraordinária. 6.2. Aprovar a Política de Transações com Partes Relacionadas da Cia. que 
passará a vigorar nos termos do Anexo I à presente ata. Registra-se que a acionista BNDESPAR aprovou a matéria objeto do item 
“ii” da pauta extraordinária, tendo proferido manifestação em apartado. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, 
o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos da Assembleia Geral, dos quais se lavrou a presente ata, em forma de sumário, na 
forma prevista no Art. 130, §1º, da Lei 6404/76, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. O Presiden-
te e a Secretária declaram, expressamente, que foram atendidos todos os requisitos para a realização desta Assembleia Geral. 
Mesa: Ernesto Peres Pousada Júnior – Presidente e Joyce Andrews da Costa – Secretária. Acionistas Presentes: Vale S.A.; Fundo 
de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FI-FGTS; Mitsui & Co., Ltd,; Brookfield Brazil Infrastructure Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia; Brasil Port Holdings L.P e BNDESPAR. SP, 14/01/22. Joyce Andrews da Costa - 
Secretária da Mesa. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 112.074/22-4 em 25/02/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Sexta-feira, 04/03/2022
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