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Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2022
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 29/04/2022, às 11:00 horas, na sede da Companhia, na Rua 
Amauri, 255, 9º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 2. Convocação: Dispensada 
a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de de-
zembro de 1976. 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 
4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos e secretariados pela Sra. 
Marcia Ruggiero Passos. 5. Ordem do Dia: 5.1) Exame e votação do relatório da Diretoria, Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021; 5.2) Eleição da Diretoria. 6. Deliberações: 6.1) Os acionistas, por unanimidade, aprova-
ram, sem quaisquer restrições, o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; 6.2) Foram reeleitos e 
empossados, com mandato até 30/05/2023, estendendo-se até a posse dos seus sucessores, para 
o cargo de Diretor-Presidente o Sr. Pedro Luiz Barreiros Passos, brasileiro, engenheiro, casado, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 4.700.753-SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 672.924.618-91; e 
para o cargo de Diretora a Sra. Marcia Ruggiero Passos, brasileira, empresária, casada, portadora da 
Cédula de Identidade RG nº 3.462.119-SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 766.032.888-34, ambos resi-
dentes e domiciliados em São Paulo-SP, com escritório na Rua Amauri, 255, 9º andar, CEP 01448-000, 
sendo ratificados todos os atos até o momento por eles praticados. Os diretores ora reeleitos declaram 
que não estão impedidos, por lei especial, e nem condenados ou encontrarem-se sob efeitos da conde-
nação, que os proíbam de exercer a administração de sociedade empresária. 7. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou 
a presente ata que, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada. São Paulo, 29 de abril de 
2022. Pedro Luiz Barreiros Passos - Presidente da Mesa - Diretor-Presidente, Marcia Ruggiero Passos 
- Secretária - Diretora, Guilherme Ruggiero Passos - Acionista, Patrícia Ruggiero Passos - Acionista.

Quarta-feira, 25/05/2022.
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