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Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/04/2022. Rea-
lizada na forma, data, local e condições a seguir indicadas: Data, Horário 
e Local: Realizada na sede da Companhia na Av. Afrânio de Melo Franco, 
290 - Sala 101-A - Leblon - CEP: 22430-060 - Rio de Janeiro - RJ, às 15:30 
do dia 28/04/2022. Convocação: Realizada através de convocação pes-
soal de todos os acionistas. Mesa Diretora: Presidente: Sergio Alberto 
Monteiro de Carvalho. Secretário: Sergio Francisco Monteiro de Carvalho 
Guimarães. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital 
social, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre as seguintes matérias: 1. Reuniram-se os acionistas da 
Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do 
dia: (i) a redução do capital social da Companhia, considerado excessivo 
em relação ao objeto, no valor de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 
reais) (“Valor Máximo da Redução”), sem o cancelamento de ações, com 
a restituição de valor aos acionistas, na proporção de sua participação no 
capital social e (ii) autorização para que os administradores da Companhia 
pratiquem todos os atos necessários a fim de efetivar e cumprir a deliberação 
acima, bem como a ratificação dos atos já praticados com esta finalidade. 
Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame e discussão das 
matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, 
por unanimidade de votos: 1. Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura 
da ata da presente assembleia na forma de sumário contendo transcrição 
apenas das deliberações tomadas, nos termos do artigo 6º, §3º do estatuto 
da Companhia e do artigo 130, § 1º da Lei das S.A. 1.1. Aprovar, por unani-
midade de votos, a redução do capital, observado que, nos termos do artigo 
174, caput e § 1º da Lei das S.A., a redução do capital somente se efetivará 
mediante a verificação dos seguintes eventos: (a) inexistência de oposição 
de credores quirografários durante o prazo de 60 (sessenta) dias contados da 
data de publicação da presente ata; ou (b) pagamento do crédito ou depósito 
judicial da importância reclamada por eventuais credores que se opuseram 
à redução durante o prazo acima mencionado (“Data de Efetivação da 
Redução”). 1.2. Aprovar, por unanimidade de votos, a redução de capital, 
no valor de até R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) (“Valor Máximo da 
Redução”), sem o cancelamento de ações, com a restituição de valor aos 
acionistas, na proporção de sua participação no capital social; 1.3. Consignar 
que, na data de consumação da redução, será realizada nova assembleia 
geral extraordinária da Companhia para homologar a redução do capital, 
com base no valor efetivamente reduzido, observado o Valor Máximo de 
Redução , e alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia 
para contemplar o novo valor de capital social; 1.4. Aprovar, por unanimi-
dade de votos, a autorização para que os administradores da Companhia 
pratiquem todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima, bem 
como a ratificação de todos os atos já praticados pela administração com 
esta finalidade . Encerramento : Nada mais havendo a tratar, o presidente 
declarou a assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura 
da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 28/04/2022. 
Mesa Diretora: Sergio Alberto Monteiro de Carvalho. Sergio Francisco 
Monteiro de Carvalho Guimarães. Monteiro Aranha Participações Imobi-
liárias S.A. - Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimarães. Joaquim 
Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello.

Sábado, domingo e segunda-feira, 30/04, 01 e 02/05/2022

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

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

gecelmo
Logo MM

gecelmo
Novo carimbo


		2022-04-29T20:07:08-0300
	MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166




