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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE 
ABRIL DE 2022. Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022, às 
13h00min, na sede da Companhia, na Praia do Flamengo, nº 200 - 19º andar, 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionis-
tas representando mais de 99% (noventa e nove por cento) da totalidade das 
ações da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença 
de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da 
FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. Assumiu a presidência dos trabalhos o Di-
retor da Companhia o Sr. Wilson Lemos de Moraes Neto, aclamado por todos 
acionistas presentes, que convidou para Secretário o Sr. Leandro Cardoso 
Massa, na qualidade de um dos representantes das acionistas WLM PARTI-
CIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. e ITAPURA 
AGROPECUÁRIA LTDA. Constituída a mesa e constatada a presença do 
número legal de acionistas para deliberar, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. 
Secretário que procedesse a leitura do anúncio de convocação da Assembleia 
publicado nos dias 19, 20 e 21 do mês de abril de 2022, no Monitor Mercantil, 
o que foi feito nos seguintes termos: “Pelo presente edital, ficam convocados 
os acionistas da Fartura Agropecuária S.A., (“Companhia”) a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará às 13h00min 
do dia 29 de Abril de 2022, na sede social da Companhia, na Praia do Flamen-
go, 200, 19º andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral 
Ordinária: (a) Examinar, discutir e aprovar o Relatório Anual da Administração, 
as Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, referentes ao exer-
cício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (b) Eleição dos membros 
da Diretoria e fixação de sua remuneração. Em Assembleia Geral Extraor-
dinária: (a) Apreciar e votar a proposta da Diretoria de aumento do Capital 
Social de R$66.339.646,11 (sessenta e seis milhões, trezentos e trinta e nove 
mil, seiscentos e quarenta e seis reais e onze centavos) para R$76.319.233,71 
(setenta e seis milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e trinta e três 
reais e setenta e um centavos), que corresponde a um aumento de 
R$9.979.587,60 (nove milhões, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos 
e oitenta sete reais e sessenta centavos), com a emissão de 316.210 (trezen-
tos e dezesseis mil e duzentos e dez) ações, sendo 244.367 (duzentos e 
quarenta e quatro mil e trezentos e sessenta e sete ) ordinárias nominativas 
e 71.843 (setenta e um mil e oitocentos e quarenta e três) preferenciais nomi-
nativas, a serem subscritas e integralizadas pelo valor patrimonial ajustado de 
R$31,56 (trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), conforme apurado no 
último balanço patrimonial do exercício social encerrado em 31/12/2021. O 
valor do aumento do capital social total será subscrito e integralizado da se-
guinte forma, obedecendo rigorosamente a participação acionária atual de 
cada acionista no capital social: (1) R$9.211.996,09 (nove milhões, duzentos 
e onze mil, novecentos e noventa e seis reais e nove centavos), com a inte-
gralização de adiantamento para futuro aumento de capital social realizado 
pela acionista WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍ-
CULOS S.A.; (2) O valor restante de R$767.591,51 (setecentos e sessenta e 
sete mil, quinhentos e noventa um reais e cinquenta e um centavos), será 
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional; (3) Fixado o prazo de 
decadência de 30 (trinta) dias contados da data de publicação desta Assembleia 
para o acionista exercer o direito de preferência para subscrição das ações do 
aumento de capital, na mesma proporção do número de ações das mesmas 
espécies (ON e/ou PN) que possuírem na data da Assembleia; e (4) Eventuais 
sobras não subscritas e depois decorrido o prazo de decadência acima fixado, 
os acionistas que tiverem feito pedido de reserva de sobras no boletim de 
subscrição, poderão subscrever as ações que sobejarem, podendo eventual 
saldo remanescente ser subscrito por terceiros; (b) Alteração do Artigo 5º do 
Estatuto Social e sua respectiva consolidação, em razão do aumento de ca-
pital social. Rio de Janeiro, 18 de abril de 2022. Eugênio Ricardo Araújo 
Costa Diretor-Presidente.” Ato contínuo, o Sr. Presidente passou a discussão 
e votação dos itens (a) e (b) da Ordem do Dia, que resultou no seguinte: Em 
Assembleia Geral Ordinária - Item (a): foi aprovado, pelos acionistas presen-
tes com direito de voto, o Relatório Anual da Administração, assim como as 
Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas, referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, documentos esses publicados 
no Monitor Mercantil no dia 22 de abril de 2022, os quais ficaram à disposição 
dos interessados pelo prazo de lei, conforme avisos publicados no Monitor 
Mercantil nos dias 30/03/2022, 31/03/2022 e 01/04/2022. Aprovado, ainda, 
pelos acionistas presentes, com direito de voto, que o prejuízo ajustado do 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor de R$ 430.903,38 
(quatrocentos e trinta mil, novecentos e três reais e trinta e oito centavos), seja 
direcionado à conta de “Prejuízos Acumulados”. Item (b): foi aprovada, pelos 
acionistas presentes com direito de voto, a eleição dos seguintes membros da 
Diretoria com mandato de 01 (um) ano ou até nova eleição da Diretoria, na 
forma do Estatuto Social: reeleito para o cargo de Diretor-Presidente: Eugênio 
Ricardo Araújo Costa, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial 
de bens, engenheiro mecânico, portador da identidade expedida pela SSP/
MG - MG-758.740, CPF sob o nº 355.583.006-63, com endereço comercial na 
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo 
nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22.210-901; e reeleitos para cargo de 
Diretor sem designação especial: Wilson Lemos de Moraes Neto, brasileiro, 
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, 
portador da identidade expedida pelo IFP/RJ - RG nº 08.014.928-9, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 003.177.687/60, com endereço comercial na cidade do Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar, 
Flamengo, CEP: 22210-901; e Leandro Cardoso Massa, brasileiro, casado 
sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da 
identidade do CREA/RJ nº 184542/D, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.151.267-
19, com endereço comercial na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar, Flamengo, CEP: 22.210-901. 
Aprovada, pelos acionistas presentes, com direito de voto, a verba mensal de 
R$ 22.500,00 (vinte mil reais) para remuneração dos membros da Diretoria. 
Em Assembleia Geral Extraordinária: a) foi aprovada, pela unanimidade dos 
acionistas presentes, o aumento de capital social na forma proposta pela Di-
retoria, ficando registrado que as novas ações emitidas em decorrência do 
aumento do capital social, ora aprovado, foram subscritas, em parte, no ato 
da Assembleia, da seguinte forma: WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A., o total de 291.888 (duzentas e noventa e uma 
e oitocentos e oitenta e oito) ações nominativas, no valor total de 
R$ 9.211.985,28 (nove milhões, duzentos e onze mil, novecentos e oitenta e 
cinco reais e vinte e oito centavos), com a integralização de adiantamento para 
futuro aumento de capital social, sendo 221.614 (duzentos e vinte e uma mil 
e seiscentos e quatorze) ordinárias e 70.275 (Setenta mil e duzentos e seten-
ta e cinco) preferenciais; ITAPURA AGROPECUÁRIA LTDA., o total de 22.751 
(vinte e duas mil, setecentos e cinquenta e uma) ações ordinárias, no valor de 
R$ 718.053,12 (setecentos e dezoito mil, cinquenta e três reais e doze centa-
vos); e SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A., o total de 2 (duas) ações ordi-
nárias, no valor de R$ 63,12 (sessenta e três reais e doze centavos). Para o 
fim de assegurar o direito de preferência de subscrição dos acionistas que não 
compareceram na Assembleia, na forma do 171, § 1º, letra (b) e § 4º, do 
mesmo artigo, resta a subscrever o total de 1.568 (um mil, quinhentas e ses-
senta e oito) ações preferenciais, no valor de R$ 49.486,08 (quarenta e nove 
mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oito centavos), no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data de publicação desta ata. Quanto o item (b) Assembleia 
Geral Extraordinária, foi aprovada, pela unanimidade dos acionistas presen-
tes, a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com a 
seguinte redação: “Artigo 5º: O Capital Social é de R$76.319.233,71 (setenta 
e seis milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e trinta e três reais e se-
tenta e um centavos), dividido em 3.030.443 (três milhões e trinta, quatrocen-
tos e quarenta e três) ações nominativas, sendo 2.341.985 (dois milhões, 
trezentos e quarenta e um, novecentos e oitenta e cinco) ordinárias e 688.458 
(seiscentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e oito) preferenciais, 
sem valor nominal.” Ato seguinte, foi aprovada, pela unanimidade dos acionis-
tas presentes, a respectiva consolidação do Estatuto Social contemplando a 
alteração estatutária acima aprovada. Quanto ao Item (c) da Assembleia 
Geral Extraordinária foi dada a palavra aos acionistas e não houve manifes-
tação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os 
trabalhos da Assembleia, lavrando-se a presente ata que depois de lida foi 
aprovada e assinada pelos acionistas presentes. Certificamos que a presente 
é transcrição fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29 
de abril de 2022. Leandro Cardoso Massa - Secretário das Assembleias. 
JUCERJA  nº 4916393 em 25/05/2022. ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO 
(Aprovado na AGO/AGE de 29/04/2022). Capítulo I - Denominação, Sede, 
Objeto e Duração. Artigo 1º - A denominação da Sociedade é FARTURA 
AGROPECUÁRIA S.A. que reger-se-á pelo presente Estatuto e disposições 
legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade tem sede na Praia do 
Flamengo nº 200 - 19º andar (parte), Bairro Flamengo, Cidade do Rio de Ja-

neiro, Estado do Rio de Janeiro. § Único: Mediante simples deliberação da 
Diretoria, a Sociedade poderá criar ou extinguir filiais, agências ou escritórios 
em qualquer parte do território nacional. Artigo 3º - A Sociedade tem por 
objeto a exploração de atividades agrícolas, pecuárias e pastoris em todas as 
suas modalidades, podendo, inclusive, operar mediante normais contratos de 
arrendamento, parceria e compáscuo, extração, produção, beneficiamento, 
comércio, exploração, bem como exportação de todos os produtos e subpro-
dutos decorrentes de sua atividade principal, e, ainda, a locação de máquinas, 
veículos e serviços motomecanizados e prestação de serviços de mão de obra 
especializada. § Único: A critério da diretoria a Sociedade poderá participar 
de outras sociedades. Artigo 4º - O prazo de duração da Sociedade é inde-
terminado. Capítulo II - Do Capital Social e Das Ações. Artigo 5º - O Capi-
tal Social é de R$76.319.233,71 (setenta e seis milhões, trezentos e dezeno-
ve mil, duzentos e trinta e três reais e setenta e um centavos), dividido em 
3.030.443 (três milhões e trinta, quatrocentos e quarenta e três) ações nomi-
nativas, sendo 2.341.985 (dois milhões, trezentos e quarenta e um, novecen-
tos e oitenta e cinco) ordinárias e 688.458 (seiscentos e oitenta e oito mil, 
quatrocentos e cinquenta e oito) preferenciais, sem valor nominal. Parágrafo 
1º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia 
Geral. Parágrafo 2º Às ações preferenciais são atribuídos os seguintes direi-
tos: a) prioridade no reembolso do capital com direito a prêmio em caso de 
dissolução da sociedade; b) prioridade no recebimento do dividendo mínimo 
de 25% do lucro líquido; c) participação nos lucros remanescentes que forem 
distribuídos, em igualdade de condições com as ações ordinárias e d) partici-
pação, sem restrições, no aumento de capital por correção monetária. Pará-
grafo 3º - Os certificados de ações serão sempre assinados por dois Diretores 
ou por 2 (dois) procuradores com poderes específicos, podendo a Sociedade 
emitir títulos múltiplos e cautelas. Parágrafo 4º - Os certificados de ações 
representativas do capital social poderão ser desdobrados em tantas cautelas 
quantas forem solicitadas pelos acionistas, efetuando o desdobramento a 
preço não superior ao respectivo custo que correrá por conta do acionista. 
Capítulo III - Da Administração. Artigo 6º - A Sociedade será administrada 
por uma Diretoria composta de 2 (dois) a 5 (cinco) membros, acionistas ou 
não, sendo um o Diretor-Presidente. Os demais Diretores não terão designa-
ção especial. Parágrafo 1º - O mandato dos Diretores é de 1 (hum) ano, 
admitida a reeleição, devendo permanecer nos respectivos cargos até a 
posse dos eventuais substitutos. Parágrafo 2º - Os Diretores ficam dispensa-
dos da prestação de caução para o exercício de suas funções. Parágrafo 3º 
- Os Diretores serão investidos mediante assinatura do termo de posse lavra-
do no livro de atas da Diretoria, dentro de 30 dias seguintes à eleição. Artigo 
7º - A Diretoria terá os mais amplos poderes de administração necessários à 
realização dos objetivos sociais, observadas as normas legais e estatutárias 
aplicáveis. Artigo 8º - À Diretoria, coletivamente, compete: a) Deliberar sobre 
a abertura e extinção de filiais, agências, escritórios e outras dependências 
da Sociedade, destacando parte do capital para as suas atividades; b) deter-
minar as atribuições específicas de cada um dos membros, sem prejuízo das 
atribuições privativas estabelecidas neste estatuto; c) deliberar sobre a esco-
lha e remoção dos Gerentes, Executivos e outros empregados de alto nível, 
assim como a fixação de suas atribuições, funções e ordenados; d) a presta-
ção de fiança, aval ou caução, somente possíveis em benefício da própria 
Sociedade ou de empresa a ela pertencente ou coligada. Parágrafo Único: 
Fica expressamente vedado à Diretoria coletivamente e a qualquer Diretor 
individualmente, praticar em nome da Sociedade quaisquer atos alheios aos 
objetivos sociais. Artigo 9º - Será da competência exclusiva do Diretor-Pre-
sidente: a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; b) convocar e presidir 
as Assembleias Gerais; c) representar a Sociedade em Juízo ou fora dele ou 
designar outro Diretor, ou Procurador, para fazê-lo; d) administrar de um modo 
geral os negócios sociais, de conformidade com a orientação geral e os planos 
estabelecidos. Artigo 10 - A alienação, aquisição ou oneração de participação 
societária dependerá da prévia aprovação da Assembleia Geral. Artigo 11 - Os 
atos que impliquem em aquisição, alienação, promessa de compra, promessa 
de venda ou oneração de bens imóveis da Sociedade, dependerá de prévia 
aprovação da assembleia geral e serão assinados por dois (02) Diretores ou 
por Procurador com poderes específicos. Artigo 12 - Os contratos de emprés-
timos e financiamentos, e os títulos decorrentes, bem como notas promissórias, 
referentes às operações passivas da Sociedade, serão sempre assinados pelo 
Diretor-Presidente em conjunto com outro Diretor, salvo quando a Diretoria 
designar outros Diretores, ou nomear procurador com poderes específicos 
para assinar os documentos atinentes à operação aprovada, observado o 
disposto no artigo 18. Artigo 13 - Será sempre exigida a assinatura de dois 
(02) Diretores ou de um Diretor com um Procurador, ou ainda de 2 (dois) 
procuradores com poderes específicos, nos seguintes atos: a) emissão de 
cheques e movimentação de contas bancárias; b) aceite de duplicatas. Artigo 
14 - A Sociedade poderá fazer-se representar por um Diretor ou por um Pro-
curador com poderes específicos para a prática dos seguintes atos: a) endos-
so de cheques, duplicatas ou quaisquer outros títulos, desde que destinados 
à cobrança, caução ou desconto a crédito da Sociedade; b) representar a 
Sociedade perante as repartições públicas, federais, estaduais, municipais e 
autárquicas, bem como entidades paraestatais; c) retirada de documentos e 
valores nos Correios e Telégrafos, empresas de transportes aéreos, ferroviá-
rios, rodoviários ou marítimos. Artigo 15 - Em caso de impedimento ou au-
sência temporária do Diretor-Presidente, este indicará, entre os demais Dire-
tores, o seu substituto, em reunião de Diretoria ou através de simples carta. 
Parágrafo Único: Os demais Diretores, cujas funções serão as que lhes forem 
atribuídas em reunião de Diretoria, substituir-se-ão, uns aos outros, em seus 
impedimentos ou ausências temporárias. Artigo 16 - Se ocorrer vaga na Di-
retoria, os Diretores remanescentes escolherão o substituto, que exercerá o 
mandato pelo tempo que restava ao substituído, exceto o de Diretor-Presiden-
te, que será eleito pela Assembleia Geral. Artigo 17 - As matérias que versa-
rem sobre operações financeiras destinadas à obtenção ou concessão de 
empréstimo pela Sociedade, somente serão consideradas aprovadas se 
contarem com o voto unânime dos Diretores presentes. Artigo 18 - Os instru-
mentos de constituição de procuradores, nos quais serão sempre especifica-
dos os poderes concedidos e o prazo do mandato, serão assinados por dois 
Diretores, um dos quais, obrigatoriamente, o Diretor-Presidente, sendo apenas 
dispensável o requisito do prazo nos mandatos com poderes “ad judicia”. 
Artigo 19 - Os Diretores reunir-se-ão ordinariamente uma vez por mês e, 
extraordinariamente, sempre que convocados pelo Diretor-Presidente. Artigo 
20 - Das reuniões da Diretoria serão lavradas atas, das quais constarão, 
ainda que resumidamente, os assuntos tratados e as deliberações tomadas, 
sempre por maioria de votos dos Diretores em exercício. Artigo 21 - A assem-
bleia geral que eleger a Diretoria fixará sua remuneração. Capítulo IV - Da 
Assembléia Geral. Artigo 22 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamen-
te, dentro dos 04 (quatro) primeiros meses que se seguirem ao término do 
exercício social e, extraordinariamente, a qualquer tempo, sempre que legal-
mente necessário, ou a critério da Diretoria, observadas as prescrições legais 
e os dispositivos deste Estatuto. Artigo 23 - A Assembleia Geral será instala-
da e presidida pelo Diretor-Presidente, o qual convidará um dos acionistas 
presentes para Secretário. Artigo 24 - Das Assembleias serão lavradas as 
respectivas atas no livro próprio. Capítulo V - Do Conselho Fiscal. Artigo 
25 - O Conselho Fiscal, que terá as atribuições que a lei lhe confere, será 
composto de três membros efetivos e três suplentes, todos residentes no País, 
eleitos pela Assembleia Geral, que lhe fixará a remuneração, admitida a ree-
leição. Artigo 26 - O Conselho Fiscal não terá funcionamento permanente e 
somente se instalará nos casos e na forma prevista em lei. Capítulo VI - Do 
Exercício Social. Artigo 27 - O exercício social, que coincidirá com o ano 
civil, encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado 
o balanço geral para apuração dos lucros ou prejuízos da Sociedade. Pará-
grafo Único: Fica facultado à Diretoria o levantamento de balanços semestrais 
ou em períodos menores, bem como distribuir os respectivos dividendos, 
observadas prescrições legais. Artigo 28 - Dos lucros líquidos verificados, 
depois de feitas as amortizações e provisões recomendadas pelas boas nor-
mas de contabilidade, deduzir-se-ão 5% (cinco por cento) destinados à cons-
tituição do fundo de reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital 
social. Artigo 29 - Os acionistas terão direito de receber, como dividendos 
obrigatório, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos 
do artigo 202 da Lei 6.404/76. Parágrafo Único: O saldo, se houver, terá a 
destinação que a Assembleia Geral determinar. Capítulo VII - Da Liquidação 
da Sociedade. Artigo 30 - A Sociedade entrará em liquidação nos casos 
previstos em lei, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de 
liquidação , eleger o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá funcionar du-
rante o período de liquidação e fixar-lhes a remuneração. Artigo 31 - A As-
sembleia que decidir a dissolução e liquidação dos negócios, poderá estabe-
lecer que, respeitados os créditos e direitos de terceiros, o reembolso do valor 
das ações se proceda mediante a partilha do patrimônio social. Certifico que 
o presente Estatuto Social Consolidado da FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. 
é transcrição fiel do texto aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraor-
dinária realizada em 29 de abril de 2022. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. 
Wilson Lemos de Moraes Neto - Presidente da Assembleia. Leandro Cardoso 
Massa - Secretário da Assembleia.

Quarta-feira, 1º/06/2022.
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