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CNPJ/ME nº 18.593.815/0001-97 - NIRE nº 33.3.0031102-5
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 30 de Março de 
2022. 1. Data, Hora e Local: Realizada em 30 de março de 2022, às 10:00 horas, 
na sede social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na Cidade do  
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, 1.400, lojas 
249 a 267, Freguesia, Jacarepaguá, CEP: 22.760-401. 2. Convocação: Convocação 
dispensada, em razão da presença da totalidade dos membros do conselho de 
administração da Companhia, conforme o artigo 13, parágrafo 6° do estatuto social da 
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Pedro Henrique Chermont de Miranda; Secretário: 
Sr. Bruno de Mello Pereira. 4. Ordem Do Dia: Deliberar sobre: (i) a convocação da 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 
29 de abril de 2022 (“AGOE”); (ii) as contas dos administradores, as demonstrações 
financeiras, acompanhadas do relatório da administração e o parecer dos auditores 
independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 
(iii) a proposta da administração, a ser submetida à AGOE para exame, deliberação 
e votação; (iv) a proposta da administração de destinação do resultado do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, a ser submetida à AGOE para exame, 
deliberação e votação; (v) a proposta da administração de remuneração dos membros 
da administração da Companhia, a ser submetida à AGOE para exame, deliberação 
e votação; (vi) a remuneração dos membros do Comitê de Auditoria da Companhia; 
(vii) a proposta da administração de indicação dos membros do conselho de
administração para o biênio de abril de 2022 a abril de 2024, a ser submetida à AGOE 
para exame, deliberação e votação; (viii) a proposta da administração de alteração
do artigo 2º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a ser submetida à AGOE para 
exame, deliberação e votação; (ix) a proposta da administração de alteração do artigo 
5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a ser submetida à AGOE para exame, 
deliberação e votação; e (x) a proposta da administração de exclusão do artigo 43, do 
Estatuto Social da Companhia, a ser submetida à AGOE para exame, deliberação e 
votação; 5. Deliberações: Após exame e discussão do item constante da ordem do 
dia, os membros do conselho de administração presentes, por unanimidade e sem 
ressalvas, aprovaram as seguintes deliberações: (i) aprovar a convocação da AGOE 
a ser realizada no dia 29 de abril de 2022 e a proposta da administração aos acionistas, 
que, após lidas pelo Presidente da mesa, foram aprovadas por todos os presentes; 
(ii) recomendar a aprovação das contas dos administradores, das demonstrações
financeiras acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores 
independentes, relacionados ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 
e submetê-las à aprovação da AGOE; (iii) recomendar a aprovação da proposta
da administração para destinação do resultado do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021 e submetêlas à aprovação da AGOE; (iv) recomendar a
aprovação da proposta de remuneração global dos administradores da Companhia 
para o exercício social de 2022 de até R$ 3.125.445,81 (três milhões, cento e vinte e 
cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos) e submetê-
las à aprovação da AGOE; (v) aprovar a remuneração dos membros do Comitê de 
Auditoria da Companhia em R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais); (vi) indicar os
membros do conselho de administração a serem eleitos para o biênio de abril de
2022 a abril de 2024; (vii) recomendar a aprovação da proposta da administração
para alteração do artigo 2º, caput, do Estatuto Social da Companhia e submetê-las 
à aprovação da AGOE; (viii) recomendar a aprovação da proposta da administração 
para alteração do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia e submetê-las à 
aprovação da AGOE; e (ix) recomendar a aprovação da proposta da administração 
para exclusão do artigo 43, do Estatuto Social da Companhia e submetê-las à
aprovação da AGOE. 6. Encerramento: Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a
reunião e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os 
presentes, sendo autorizada sua lavratura na forma de sumário, nos termos do §1° 
do artigo 130 da LSA. Mesa: Pedro Henrique Chermont de Miranda – Presidente,
Bruno de Mello Pereira – Secretário. Membros do Conselho de Administração
presentes: Pedro Henrique Chermont de Miranda, Bruno de Mello Pereira, Roberto
Carmelo de Oliveira, Eduardo Khair Chalita e Pedro Hermes da Fonseca Rudge.
[Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.]. 
Rio de Janeiro, 30 de março de 2022. Bruno de Mello Pereira - Secretário.
Jucerja nº 4833556, em 04/04/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Sábado, domingo e segunda-feira, 09, 10 e 11/04/2022
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