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Ata de Assembleia Geral Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: Às 8h do 
dia 18/03/2022, na sede social da Cia., na Rua Dr. Sá Earp nº 84, Morin, 
Petrópolis, RJ. 2. Convocação e Publicação: Editais de convocação 
publicados no DORJ, nos dias 09, 10 e 11/03/2022 nas páginas 16, 04 e 
03, respectivamente e no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 09, 10 e 
11/03/2022 nas páginas 05, 05 e 04, respectivamente. 3. Mesa: Presidente: 
Marcio Salles Gomes; Secretário: André Lermontov. 4. Ordem do Dia e 
Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as 
seguintes deliberações pelos acionistas presentes representando 95% do 
capital social votante: 4.1. Aceitar a renúncia do Sr. Marcio Salles Gomes ao 
cargo de Diretor da Cia. conforme Termo de Renúncia que fica arquivado na 
sede da Cia., agradecendo-lhe pelos serviços prestados no exercício de suas 
funções e desde já aprovando integralmente suas contas, outorgando-lhe e 
dele recebendo a mais ampla e geral quitação, para nada mais reclamar, a 
qualquer título. 4.2. Eleger o Sr. João Henrique Tebyriça de Sá, brasileiro, 
casado, engenheiro, carteira de identidade IFP/RJ nº 073942765, CPF  
nº 008.382.567-32, com endereço comercial na Rua Dr. Sá Earp nº 84, Morin, 
Petrópolis, RJ, para completar o mandato em curso e declara que está apto 
a exercer a administração da Sociedade, não estando impedido em virtude 
de lei, ou de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, mediante a 
assinatura do Termo de Posse lavrado em livro próprio. 4.3. Tendo em vista 
a eleição acima, a Diretoria da Cia., com mandato até 13/04/2023 ou até 
a data da Assembleia Geral Ordinária que for realizada no ano de 2023, 
passa a ser composta pelos Srs. João Henrique Tebyriça de Sá, brasileiro, 
casado, engenheiro, carteira de identidade IFP/RJ nº 073942765, CPF  
nº 008.382.567-32, com endereço comercial na Rua Dr. Sá Earp nº 84, Morin, 
Petrópolis, RJ; e André Lermontov, brasileiro, casado, engenheiro químico, 
carteira de identidade nº 04443949-5, IFP/RJ e CPF nº 006.651.327-86, 
estes com endereço comercial na Rua Marques do Paraná nº 110, parte, 
Centro, Niterói, RJ; 4.4. Fixar a remuneração anual global dos Diretores em 
até R$ 30.000,00. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a 
ata a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do art. 
130, § 1º da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Assinaturas: 
Marcio Salles Gomes, Presidente; André Lermontov, Secretário; Saneamento 
Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Leonardo 
das Chagas Righetto), Acionista presente. Confere com o original lavrado 
em livro próprio. Petrópolis, 18/03/2022. Marcio Salles Gomes - Presidente.  
André Lermontov - Secretário. Jucerja nº 4828824 em 31/03/2022.  
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Quarta-feira, 13/04/2022
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