Sexta-feira, 24/06/2022.

Piedade Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ n° 14.072.695/0001-21 - NIRE 33209036963
Ata de Reunião de Sócias realizada em 10 de junho de 2022
1. Data, Hora e Local: 10 de junho de 2022, às 10 horas, na sede social da
Piedade Empreendimento Imobiliário Ltda., localizada na Rua Buenos Aires
nº 48, 5º andar, grupo 504, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20070-022 (“Sociedade”). 2. Composição da Mesa: Presidência da Mesa, Fabio Elias Cury; e,
Secretária, Ana Claudia de Almeida Yamada. 3. Convocação e Presença:
Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 1.072 do Código Civil, tendo em vista a presença da totalidade
das sócias da Sociedade, quais sejam: Cury Construtora e Incorporadora S.A.,
sociedade com sede no Município de São Paulo - SP, na Rua Funchal, nº 411,
13º andar, conj. 132-D, Vila Olimpia, CEP 04551-060, inscrita no CNPJ/ME sob
o nº 08.797.760/0001-83, com seus atos construtivos arquivados na JUCESP
sob NIRE 35300348231, neste ato representada por seus Diretores Fabio Elias
Cury, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG
nº 7.284.517 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 131.904.118-32, residente e
domiciliado no Município de São Paulo-SP, e Ronaldo Cury de Capua, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade
RG nº 30.701.320-0 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 273.487.758-96, ambos com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Rua Funchal, nº 411, 13º andar, conj. 132-D, Vila Olimpia, CEP 04551-060
(“CURY”); e Even Construtora e Incorporadora S.A., sociedade com sede no
Município de São Paulo - SP, na Rua Hungria, nº1400, 2º andar, cj. 22, Jardim
Europa, CEP 01455-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 43.470.988/0001-65, com
seus atos construtivos arquivados na JUCESP sob NIRE 35300329520, neste
ato representada por seus procuradores José Fernando dos Santos Campos
Junior, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº
28.347.382-4, inscrito no CPF/ME nº 216.977.918-32, e Ana Claudia de Almeida
Yamada, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG
nº 22.071.902 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 212.645.308-11, ambos
com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Hungria, nº 1400, 2º andar, cj. 22, Jardim Europa, CEP 01455-000 (“EVEN”); 4.
Ordem do Dia: (i) Deliberar acerca da redução do capital social da Sociedade,
na forma do art. 1.082, II do Código Civil; (ii) deliberar acerca da forma de restituição do respectivo valor das quotas às Sócias. 5. Deliberações: Discutidas
as matérias, os sócios presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições, deliberaram o quanto segue: (i) redução do capital social da Sociedade, de R$ 26.026.732,00 (vinte e seis milhões, vinte e seis mil, setecentos e
trinta e dois reais) para R$ 18.026.732,00 (dezoito milhões, vinte e seis mil,
setecentos e trinta e dois reais), com uma redução efetiva de R$ 8.000.000,00
(oito milhões de reais), mediante o cancelamento de 8.000.000 (oito milhões) de
quotas; (ii) Aprovar o pagamento do reembolso de 4.000.000 (quatro milhões) de
quotas integralizadas à sócia Cury, em moeda corrente nacional, no valor de R$
4.000.000,00 (quatro milhões de reais); (iii) Aprovar o pagamento do reembolso
de 4.000.000 (quatro milhões) de quotas integralizadas à sócia Even, em moeda
corrente nacional, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais); (iv) As
sócias quotistas promoverão a publicação da presente ata no Diário Oficial, em
jornal de grande circulação e a sua averbação no Registro Público de Empresas
Mercantis, para que se produzam os devidos efeitos legais (artigo 1.084, §§§ 1º,
2º e 3º da Lei 10.406/2002). 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado,
lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos
os presentes. 7. Assinaturas: sócias: Cury Construtora e Incorporadora S.A.,
Even Construtora e Incorporadora S.A.; Fabio Elias Cury - Presidente; Vinicius
Bacellar Martinez - Secretário. Rio de Janeiro/RJ, 10 de junho de 2022. Mesa:
Fabio Elias Cury - Presidente da Mesa, Ana Claudia de Almeida Yamada - Secretário da Mesa. Sócias: Cury Construtora e Incorporadora S.A. - Fabio Elias
Cury - Ronaldo Cury de Capua, Even Construtora e Incorporadora S.A. - José
Fernando dos Santos Campos Junior - Ana Claudia de Almeida Yamada.
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