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ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
Data e Local: em 03 de junho de 2022, na sede da empresa, a Av. Afrânio 
de Melo Franco 290, sala 602, Leblon, CEP 22.430-060, Rio de Janeiro - 
RJ, Presença: Totalidade do capital social. Deliberação: Tendo em vista o 
excesso de capital social em relação ao objeto e às operações atualmente 
cursadas pela sociedade, os sócios decidem, pela redução do capital social, 
inteiramente integralizado, que passará de R$ 3.672.450,00 (três milhões 
seiscentos e setenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta reais) para R$ 
2.143.765,00 (dois milhões cento e quarenta e três mil setecentos e sessen-
ta e cinco reais) reduzindo-o, portanto, em R$ 1.528.685,00 (hum milhão 
quinhentos e vinte e oito mil seiscentos e oitenta e cinco reais). Para os efei-
tos do § 1º, do art. 1.084 da Lei nº 10.406/02, o arquivamento da Alteração 
Contratual resultante se dará no prazo de 90 (noventa) dias contados da pu-
blicação desta ata, no formato de extrato. O montante da presente redução 
será devolvido, na proporção das participações societárias de cada um dos 
sócios na sociedade, conforme disposto na IN/DREI nº 38, de 02/mai/2017. 
Para os efeitos do § 1º, do art. 1.084 da Lei nº 10.406/02, o arquivamento 
da Alteração Contratual resultante se dará no prazo de 90 dias contados da 
publicação deste extrato. Rio de Janeiro, 03 de junho de 2022. Presidente, 
sr. Bruno Frajhof Levacov e para Secretário, a sra. Fabiana Gelband Leite. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada esta reunião, da qual foi lavrada a 
presente ata. Rio de Janeiro, 03 de junho de 2022. Bruno Frajhof Levacov 
- Presidente da Reunião - Fabiana Gelband Leite - Secretária da Reunião.

Terça-feira, 07/06/2022.
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