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Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 10 de Maio de 2022. 1. Data, Hora e Local  
Da Reunião: Reunião realizada remotamente por vídeo conferência, nos termos do art. 28, §2º, do Estatuto Social da 
OceanPact Serviços Marítimos S.A (“Companhia”), no dia 10 de maio do ano de 2022, às 08:00 horas. 2. Convocação 
e Presença: Reunião devidamente convocada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração (“Conselho”) no dia 
05 de maio de 2022, por meio de e-mail encaminhado aos membros do Conselho, conforme §1º da cláusula 27 do 
Estatuto Social da Companhia e item 5.1, (i) c/c item 7.1 do Regimento Interno do Conselho de Administração. Registrada 
a presença de todos os membros do Conselho. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luis Antonio Gomes 
Araujo, que convidou o Sr. Thiago Borges Paes de Lima para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a 
Reeleição dos Diretores da Companhia; (ii) a nomeação do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de 
Administração e (iii) a eleição dos membros do Comitê de Auditoria e Compliance da Companhia. 5. Apresentação e 
Deliberação: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração, por unanimidade de votos, sem reservas ou ressalvas, deliberaram: (i) Aprovar a reeleição dos diretores 
da Companhia, para mandato até a data da primeira reunião do Conselho de Administração realizada após a Assembleia 
Geral Ordinária de 2024 que deliberará sobre as contas do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 
2023, nos seguintes termos: (a) Flavio Nogueira Pinheiro de Andrade, brasileiro, casado sob o regime de separação 
total de bens, engenheiro naval, portador da carteira de identidade nº 200098349-9, emitida pelo CREA-RJ, inscrito no 
CPF/ME sob o nº 805.926.197-53, com endereço comercial na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º Pavimento) 
e salas 901 e 902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o 
cargo de Diretor Presidente da Companhia, tendo suas competências sido estabelecidas na cláusula 34, (a), do Estatuto 
Social da Companhia; (b) Haroldo Nogueira Solberg, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, 
engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 047932362-8, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/
ME sob o nº 788.083.597-00, com endereço comercial na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º Pavimento) e salas 
901 e 902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de 
Diretor Vice-Presidente da Companhia, tendo suas competências sido estabelecidas na cláusula 34, (b), do Estatuto 
Social da Companhia. (c) Eduardo de Toledo, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira de identidade nº 
4.358.259-X, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 103.264.958-51, com endereço na Rua da Glória, nº 
122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade do Rio de Janeiro, 
no Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relação com Investidores, tendo suas competências 
sido estabelecidas na cláusula 34, (c) e (d), respectivamente, do Estatuto Social da Companhia; (d) Arthur Octávio de 
Avila Kós Filho, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da 
carteira de identidade nº 200491452-1, emitida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 908.536.107-97, com 
endereço comercial na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), CEP: 
20241-180, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor de TI e Inovação, 
responsável pela área de tecnologia da informação da Companhia, assim como pela pesquisa e desenvolvimento de 
novas tecnologias; (e) Erik Fabian Gomes Cunha, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, 
analista de sistemas, portador da carteira de identidade nº 1274675, expedida pelo SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob 
nº 071.749.217-60, com endereço comercial na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 
902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor 
Comercial, responsável pelas áreas de marketing e de vendas da Companhia, englobando a elaboração de propostas 
e contratos, políticas de preços, a participação em concorrências e licitações, a manutenção de cadastro, e o 
desenvolvimento de novos negócios para a Companhia. (f) Luiz Izidório Soares Pinto, brasileiro, casado sob o regime 
da comunhão parcial de bens, oficial da marinha mercante, portador da carteira de identidade nº 10.380.347-4, expedida 
pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 051.562.757-70, com endereço comercial na Rua da Glória, nº 122, salas 801 
e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, para o cargo de Diretor de Operações responsável pela documentação, gestão da tripulação, operação e 
logística das embarcações utilizadas pela Companhia junto aos clientes; (g) Ricardo Lutz da Cunha e Menezes, 
brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro naval, portador da carteira de identidade nº 
200250395-8, expedida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 823.876.727-04, com endereço comercial na Rua 
da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor Técnico, responsável pela manutenção, reformas, 
docagens das embarcações utilizadas pela Companhia e o acompanhamento junto às entidades classificadores. (h) 
Marcelo Cortes Monteiro da Silva, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro 
ambiental, portador da carteira de identidade nº 10639278-0, expedida pelo DENTRAN/RJ e inscrito no CPF/ME sob o 
nº 029.409.896-80, com endereço comercial na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 
902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor 
de Resposta à Emergência, responsável pelo atendimento e Respostas às emergências, pelos equipamentos de 
prontidão e resposta, manutenção e gerenciamento de Emergência; e (i) Gustavo Lutz Menezes Petry, brasileiro, 
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 
20.999.138-9, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 098.807.387-05, com endereço comercial na 
Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor de Suporte ao Negócio, responsável por apoiar as 
Unidades de Negócios (“UNs”) a entregar os resultados previstos no plano de negócios. Será responsável, ainda, por 
dar suporte na padronização da gestão das Unidades de Negócio sob a ótica financeira e dos resultados que devem ser 
perseguidos, com papel simultâneo de apoio e de controladoria. Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante a 
assinatura do respectivo termo, lavrado em livro próprio, e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos por 
lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a 
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenados à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, 
o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002. (ii) Aprovar a nomeação 
do Sr. Luis Antonio Gomes Araujo como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, bem como do Sr. 
Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, para 
exercerem tais funções durante todo o mandato atual de seus membros. (iii) Aprovar a eleição dos seguintes membros 
para o Comitê de Auditoria e Compliance, para mandatos unificados que se estenderão até a primeira reunião do 
Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2024 que deliberará sobre as contas 
do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2023: (a) Marcus Vinícius Dias Severini, brasileiro, 
casado, contador, portador da carteira de identidade nº 093982/O-3, emitida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 
632.856.067-20, com endereço na Rua Marechal Mascarenhas de Morais, nº 110, apartamento 601, Copacabana, na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22030-040, coordenador e membro do comitê com reconhecida experiência 
em assuntos de contabilidade societária, nos termos do art. 22, V, ‘b’, do Regulamento do Novo Mercado e da Instrução 
CVM nº 308/1999, conforme documentação arquivada na sede da Companhia, de acordo com os §§ 5º, 6º e 7º do artigo 
31-C da referida instrução e em observância ao art. 31-B, V, da Instrução CVM nº 308/1999, art. 22, inciso III, do 
Regulamento do Novo Mercado e à cláusula 2.9 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Compliance. (b) Ana 
Maria Siqueira Dantas, brasileira, casada, engenheira, portadora da carteira de identidade nº 04673768-0, emitida pelo 
IFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 879.733.087-68, com endereço profissional na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 
802 (10º pavimento) e salas 901 e 902 (11º pavimento), CEP: 20241-180, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 
de Janeiro, como membro independente do Conselho de Administração, nos termos do art. 22, inciso V, alínea a), do 
Regulamento do Novo Mercado e de acordo com o art. 31-C, inciso I, da Instrução CVM nº 308/1999. (c) Jeronimo 
Antunes, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 7.988.834-3, expedida pelo SSP/SP, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 901.269.398-53, com endereço na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Dr. Diogo de Faria, 1320, 
162, CEP: 04037-005, como membro independente do Comitê de Auditoria e Compliance. Os membros do Comitê de 
Auditoria ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura do respectivo termo e declaram, sob as penas da lei, de que 
não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações e 
Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 
da qual se lavrou a presente ata, com relação à qual, após lida e achada conforme, todos os presentes manifestaram a 
sua concordância nos termos da Cláusula 7.6 do Regimento Interno do Conselho de Administração, o que certificam os 
ora signatários. Conselheiros presentes: Luis Antonio Gomes Araujo, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade, Flavio 
Nogueira Pinheiro de Andrade, Luis Claudio Rapparini Soares, Ana Maria Siqueira Dantas e Fabio Schvartsman. 
Confere com original, lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022.Thiago Borges Paes de Lima 
- Secretário. Jucerja nº 4891685, em 17/05/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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