Sábado, domingo e segunda-feira, 07, 08 e 09/05/2022.

SAJUTHÁ RIO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 30.458.020/0001-71 - NIRE: 3330000065-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 29 ABRIL DE 2022
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2022, às 17h, na sede da
Sociedade, na Praia do Flamengo nº 200 - 19º andar (parte), na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas da SAJUTHÁ RIO PARTICIPAÇÕES S.A., representando a maioria das ações que
compõem o capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária. Consoante
disposições estatutárias, assumiu a direção dos trabalhos, considerando a
ausência do Diretor-Presidente da Companhia, Sr. Wilson Lemos de Moraes Junior, então representado neste conclave, por procuração, pelo Diretor
Administrativo da Companhia, Sr. Don David Lemos de Moraes Magalhães
Leite Jayanetti, que assumiu a Presidência dos Trabalhos, tendo seguidamente indicado para secretariar a Assembleia o Contador da Companhia,
Sr. Alexandre Rabaço Gonçalves. A seguir, o Senhor Presidente procedeu
a leitura do Edital de Convocação para Assembleia publicados no Jornal
Monitor Mercantil dos dias 14, 18 e 19 de abril de 2022. Passando à Ordem
do Dia, o Senhor Presidente solicitou ao Secretário que procedesse à leitura
do Relatório Anual da Administração, assim como Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021, documentos esses publicados no Jornal Monitor Mercantil no dia 19 de abril último, os quais ficaram à
disposição dos interessados pelo prazo legal, conforme Avisos publicados
no Jornal Monitor Mercantil dos dias 25, 28 e 29 de março de 2022, tendo
sido dispensada a leitura por ser do conhecimento geral. Ato seguinte, foram aprovados, por unanimidade dos presentes, o Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e ratificados os atos praticados pela Administração no decurso do exercício social encerrado, inclusive
o pagamento de dividendos, no valor de R$2.172.000,00 (dois milhões e
cento e setenta e dois mil reais), referente ao dividendo obrigatório calculado sobre o resultado do exercício de 2020. Em seguida, o Senhor Presidente
submeteu à deliberação a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, tendo sido aprovada
por votação unânime dos presentes a seguinte destinação: R$4.275.967,68
(quatro milhões, duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e
sete reais e sessenta e oito centavos) para constituição de Reserva Legal,
R$4.062.200,00 (quatro milhões, sessenta e dois mil e duzentos reais) para
pagamento de dividendos obrigatórios, calculado sobre o resultado do exercício (R$2,0311 por lote de 1.000 ações) e R$77.181.185,96 (setenta e sete
milhões, cento e oitenta e um mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa
e seis centavos) para Reserva de Lucros - Garantia Para Pagamento de
Dividendos. Em seguida, a Assembleia procedeu à eleição dos membros da
Diretoria, tendo sido eleitos, por unanimidade dos presentes, com mandato
até a próxima Assembleia Geral Ordinária: reeleito WILSON LEMOS DE
MORAES JUNIOR, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, portador
da carteira de identidade expedida pelo Detran/RJ sob o nº 03.259.364-2,
inscrito no CPF/MF sob o nº 096.779.256-87, com endereço comercial na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo
nº 200, 19º andar (parte), Flamengo, para o cargo de Diretor-Presidente;
reeleito DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, portador da carteira de
identidade expedida pelo Detran/RJ sob o nº 21.521.151-7, inscrito no CPF/
MF sob o nº 113.336.817-47, com endereço comercial na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº 200, 19º
andar (parte), Flamengo, para o cargo de Diretor Administrativo, e eleito
FELIPE LEMOS DE MORAES, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo,
portador da carteira de identidade nº 11.080.383-0, expedida pelo IFP/RJ,
inscrito no CPF/MF nº 076.197.287-08, com endereço comercial na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo nº
200, 19º andar (parte), Flamengo, para Diretor sem designação especial.
Decidiram ainda os acionistas, por unanimidade dos presentes, que a Diretoria disporá, anualmente, de uma verba de até R$500.000,00 (quinhentos
mil reais) para remuneração de seus membros. Esgotada a ordem do dia
e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, às 18h, foi encerrada a sessão, lavrando-se esta que, após lida e aprovada, foi assinada
pelos presentes. p/ Wilson Lemos de Moraes Junior - Don David Lemos
de Moraes Magalhães Leite Jayanetti; p/Espólio de Wilson Lemos de
Moraes - Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti; p/
Espólio de Maria de Lourdes Teixeira de Moraes - Don David Lemos
de Moraes Magalhães Leite Jayanetti; p/Maria Isbela Lemos de Moraes
- Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti. Certifico que
a presente é transcrição fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia.
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Presidente da
Assembleia; Alexandre Rabaço Gonçalves - Secretário da Assembleia.
JUCERJA em 05/05/2022 sob o nº 00004874866. Jorge Paulo Magdaleno
Filho - Secretário Geral.
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