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Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1. Hora, Data e Local: 
Às 08h do dia 25/04/2022, na sede social da Cia., na Rua Dr. Sá Earp nº 84, 
Morin, Petrópolis, RJ. 2. Convocação e Publicação: Editais de convocação 
publicados no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 13, 14 e 15/04/2022, de 
forma impressa e digital nas páginas 05, 04, 06, respectivamente. 3. Mesa: 
Presidente: João Henrique Tebyriça de Sá; 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. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, 
as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o Relatório 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2021, documentos estes publicados em 01/04/2022, no DOU, nas 
páginas 227/229, no jornal Monitor Mercantil, nas páginas 47/49 e no site 
do jornal Diário do Acionista, documentos estes disponíveis em mesa e que 
eram do conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece o art. 133, 
§ 3º, da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar o lucro líquido apurado no exercício findo 
em 31/12/2021, no montante de R$ 34.858.782,01, que serão destinados da 
seguinte forma: (i) R$ 1.742.939,10 para reserva legal; (ii) 1.241.844,11 para 
reserva de investimento; (iii) R$ 23.595.038,07 para reserva de retenção 
de lucros da Cia., com vistas a garantir recursos para financiamentos de 
expansão de negócios e atendimento das suas obrigações contratuais; e 
(iv) R$ 8.278.960,73 para distribuição de dividendos aos acionistas, na 
proporção de suas respectivas participações no capital social, na medida das 
disponibilidades de caixa da Cia. 4.3. Aprovar, depois de examinado e discutido, o 
orçamento econômico e financeiro, incluindo investimentos de capital e orçamento 
de despesas do exercício de 2022. 4.4. Ratificar as transferências: (i) no valor de 
R$ 4.900.134,29 da conta de “reserva de investimentos” para “dividendos a 
distribuir” e (ii) no valor de R$ 36.189.583,83 da conta de “reserva de retenção 
de lucros” para “dividendos a distribuir”. 4.5. Em cumprimento ao artigo 9º, 
§ 1º, “e” e “g” do Estatuto Social foi aprovada a contratação de financiamentos 
em geral, incluindo, mas não se limitando a, tipo FINAME (Financiamento de 
máquinas e equipamentos), Leasing (Arrendamento Mercantil), Capital de Giro, 
Conta Garantida, Cédulas de Crédito Bancária - CCB, Contratos de Câmbio, 
Fiança e Empréstimo Internacional (4131) com as instituições bancárias e 
BNDES Automático, no valor de até R$ 35.000.000,00 por contrato, podendo o 
prazo ser superior ou inferior a 24 meses. 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: João Henrique Tebyriça de Sá, Presidente; André Lermontov, 
Secretário; Gláucio Dutra da Silva, Representante do Auditor Independente. 
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e 
Marcelo Augusto Raposo da Mota), Acionista presente. Confere com o original 
lavrado em livro próprio. Petrópolis, 25/04/2025. João Henrique Tebyriça de 
Sá - Presidente; André Lermontov - Secretário. JUCERJA nº 4872625 em 
04/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Sábado, domingo e segunda-feira, 21, 22 e 23/05/2022.

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
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