
GRUMARI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 21.375.248/0001-07 - NIRE 33.300.31848-8

Ata de AGE em 25/03/22. 1. Data, hora e local: No dia 25/03/22, às 10h, 
na sede social da Grumari Participações S.A. (“Cia.”), na Rua Alcindo Gua-
nabara, 25/1.804, Centro/RJ. 2. Presença: Acionista representando a tota-
lidade do capital social da Cia., conforme evidenciado no Livro de Registro 
de Presença de Acionistas da Cia. 3. Convocação e Publicações: Dis-
pensada a convocação prévia consoante o disposto no Art. 124, §4º, da 
Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença de 
acionista representando a totalidade do capital social da Cia.. 4. Mesa: Pre-
sidente: Felipe Franco da Silveira. Secretário: Marcelo Hudik Furtado de Al-
buquerque. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a autorização da alienação 
fiduciária em garantia de ações representativas do capital social da Cagar-
ras Participações S.A. em favor do Banco Bradesco S.A.; e (ii) a autorização 
da alienação fiduciária em garantia de quotas de emissão da Ilhas Tijucas 
Comércio de Couros e Vestuário Ltda. em favor do Banco Bradesco S.A.. 
6. Deliberações: Após as discussões relacionadas à matéria constante da 
ordem do dia, o acionista deliberou, de forma irrevogável e irretratável, por 
unanimidade dos votos, e sem ressalvas: (i) Autorizar a alienação fiduciária 
em garantia das ações representativas da totalidade do capital social da 
Cagarras Participações S.A., sociedade anônima localizada à Rua Alcin-
do Guanabara, 25/1804, Centro/RJ, CNPJ/ME 21.375.270/0001-57 e com 
seus atos constitutivos arquivados na JUCERJA sob o NIRE 33.3.00324062 
(“Cagarras”), ações estas detidas pela Cia., em favor do Banco Bradesco 
S.A. instituição financeira de direito privado, com sede na cidade de Osasco/
SP, localizado no núcleo administrativo denominado “Cidade de Deus”, s/
nº, Vila Yara, CNPJ/MF 60.746.948/0001-12 (“Bradesco” ou “Banco”), como 
garantia à Cédula de Crédito Bancário nº 12001360, emitida em 28/03/19 
pela Cagarras em favor do Banco (a “CCB”). (ii) Ato contínuo, autorizar a 
alienação fiduciária em garantia, em favor do Bradesco, das quotas repre-
sentativas da totalidade do capital social da Ilhas Tijucas Comércio de 
Couros e Vestuário Ltda. sociedade limitada localizada à Rua Teixeira 
de Freitas, 31/14º andar, Edifício Centro Empresarial Arcos da Lapa, RJ, 
CNPJ/ME 37.580.929/0001-47 e com seus atos constitutivos arquivados na 
JUCERJA sob o NIRE 33.2.1100282-5; como garantia à CCB. (iii) Por fim, 
autorizar a administração da Cia. a realizar todos os atos necessários para 
a consecução das matérias ora aprovadas, incluindo, mas não se limitando, 
à atualização nos respectivos livros societários. 7. Encerramento e Lavra-
tura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar e na ausência de mani-
festação por qualquer dos presentes, foram os trabalhos suspensos para a 
lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os pre-
sentes. RJ, 25/03/22. Mesa: Felipe Franco da Silveira - Presidente; Mar-
celo Hudik Furtado de Albuquerque - Secretário. Acionista: Kamet Brasil 
Partners I L - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
Investimento no Exterior. JUCERJA em 06/04/22 sob o nº 4837149. Jorge 
Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Sexta-feira, 08/04/2022
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