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Ata da AGE em 05/04/22. 1. Data, Horário e Local: No dia 05/04/22, às 
11h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/
RJ. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia conso-
ante o disposto no art. 124, §4°, 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., conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença 
de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Marcelo Duarte. Secretária: Mary Cha-
ves Tenório. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a reeleição dos membros 
da Diretoria da Cia.; e (ii) a ratificação da remuneração anual global dos ad-
ministradores para o exercício social de 2022. 5. Deliberação Tomada por 
Unanimidade: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da 
ordem do dia, os acionistas deliberaram, de forma irrevogável e irretratável, 
por unanimidade dos votos, e sem ressalvas: (i) Eleger para o cargo de 
Diretor Presidente da Cia. o Sr. Marcelo Duarte, brasileiro, casado, empre-
sário, RG 06.584.368-2, Detran/RJ, CPF/MF 688.187.187-20, domiciliado na 
Rua do Rosário, 99, 7º andar, Centro/RJ, com mandato de 2 anos a contar 
da presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia.. 
Eleger para o cargo de Diretora sem Designação Específica da Cia. a Sra. 
Mary Chaves Tenório, solteira, brasileira, RG 12.374.011-0, DETRAN/RJ 
e CPF/MF 087.200.267-57, com endereço comercial na Rua do Rosário, 
99, 7º andar, Centro/RJ, com mandato de 2 anos a contar da presente data, 
permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia.. (ii) Ratificar a re-
muneração anual global dos administradores para o exercício social de 2022 
em até R$65.000,00, já incluídos todos os valores relativos aos benefícios e 
verbas de representação dos administradores, nos termos do art. 152, caput, 
da Lei 6.404/76. Por fim, o acionista autorizou a administração da Cia. a 
tornar todas as providências necessárias à efetivação das deliberações ora 
aprovada. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais tratado, lavrou-
-se, na forma de sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do art. 130, 
§1° da Lei das S.A., ata esta que foi aprovada e assinada pela totalidade dos 
acionistas da Cia. e pelos membros da mesa.  Mesa: Presidente: Marcelo 
Duarte. Secretária: Mary Chaves Tenório. Acionista Presente: ICP - Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. 
7. Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em li-
vro próprio. RJ, 05/04/22. Mesa: Marcelo Duarte - Presidente; Mary Chaves 
Tenório - Secretária. Jucerja em 11/04/22 sob o nº 4842763. Jorge Paulo 
Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira, 15, 16, 17 e 18/04/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
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