Sexta-feira, 10/06/2022.

VALE SOLUÇÕES EM ENERGIA S.A. - VSE
(Companhia Fechada)
CNPJ/ME nº 09.327.793/0001-22 - NIRE 33.3.0033098-4
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 25 DE ABRIL DE 2022
1. Data, Hora e Local: No dia 25 de abril de 2022, às 09:00 horas, foram
realizadas as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Vale
Soluções em Energia S.A. - VSE (“Companhia”) de forma digital, por meio
de conferência eletrônica, nos termos dos artigos 121, parágrafo único,
e 124, parágrafo 2º-A, da Lei nº 6.404/76. 2. Convocação, Presença e
Quórum: Dispensadas as formalidades de convocação na forma do artigo
124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da única
acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, a Vale
S.A. (“Vale”), representada por sua procuradora, Sra. Larissa de Souza Lima,
que cumpre orientação de voto proferida pelo Diretor de Controladoria e
Contabilidade e pelo Gerente Executivo de Planejamento e Gestão da Vale,
respectivamente, Srs. Murilo Müller e Rodrigo Lauria de Castro Loureiro,
conforme Decisão de Aprovação de Contas - DAC nº 005, de 05/04/2022,
bem como pela Diretoria Executiva da Companhia, conforme Decisão
de Executivos em Conjunto - DEC nº 067, de 01/04/2022. Verificado,
portanto, quórum suficiente para a instalação das assembleias gerais e
para as deliberações das matérias constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa:
Sr. Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Presidente; e Sra. Larissa de
Souza Lima - Secretária. 4. Ordem do dia: Exame, discussão e, se for o
caso, aprovação: (i) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) do Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras (BRGAAP) não auditadas
da Companhia, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021; (b) da destinação do prejuízo apurado pela Companhia
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 para a conta
de Prejuízos Acumulados da Companhia; (c) da fixação da remuneração
global e anual dos administradores da Companhia para o exercício social de
2022; e (d) a eleição e reeleição de membros da Diretoria da Companhia;
(ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) da proposta da Diretoria para
o orçamento anual da Companhia referente ao exercício social de 2022.
5. Leitura dos documentos: Foi dispensada, por unanimidade, a leitura do
Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras (BRGAAP)
não auditadas da Companhia referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2021, tendo em vista que tais documentos já eram
de conhecimento de todos, encontrando-se devidamente arquivados na
sede da Companhia. 6. Deliberações: Foram deliberadas e aprovadas as
seguintes matérias pelas acionistas da Companhia, por unanimidade e sem
quaisquer objeções ou ressalvas: 6.1. A lavratura desta ata sob a forma de
sumário dos fatos ocorridos, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei
nº 6.404/76, ficando a Secretária autorizada a emitir tantas cópias desta
ata quantas forem necessárias para cumprimento das disposições legais
aplicáveis; 6.2. Em Assembleia Geral Ordinária: 6.2.1. O Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras (BRGAAP) não auditadas
da Companhia, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021; 6.2.2. A Proposta da Administração da Companhia
para a destinação do prejuízo apurado pela Companhia no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R$ 1.247.496,28
(um milhão, duzentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e seis
reais e vinte e oito centavos), para a conta de Prejuízos Acumulados da
Companhia, cujo saldo passará a ser de R$ 1.102.121.908,91 (um bilhão,
cento e dois milhões, cento e vinte e um mil, novecentos e oito reais e
noventa e um centavos); 6.2.3. A fixação da remuneração global e anual
dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022, no
montante de R$ 29.088,00 (vinte e nove mil e oitenta e oito reais), a ser
distribuída igualmente entre os diretores da Companhia; e 6.2.4. A eleição
e reeleição de membros da Diretoria da Companhia, para cumprir novo
mandato unificado com prazo de gestão até a Assembleia Geral Ordinária
da Companhia a ser realizada em 2024, conforme a seguir: (i) a eleição do
Sr. João Barbosa Campbell Penna, brasileiro, solteiro, administrador,
portador da carteira de identidade nº 011.678.086-7, expedida pelo DIC/
RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 084.963.817-81, com endereço comercial
na Praia de Botafogo, nº 186, 16º andar, Botafogo, Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.250-145, para o cargo de Diretor
Presidente Companhia; e (ii) a reeleição do Sr. Rodrigo Sebollela Duque
Estrada Regis, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de
identidade nº 10.691.0193, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME
sob o nº 083.336.487-11, com endereço comercial na Praia de Botafogo,
nº 186, 16º andar, Botafogo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, CEP 22.250-145, para o cargo de Diretor da Companhia. 6.3. Em
Assembleia Geral Extraordinária: 6.3.1. A proposta da Diretoria para o
orçamento anual da Companhia referente ao exercício social de 2022, no
montante de R$ 2.066.057,32 (dois milhões, sessenta e seis mil, cinquenta
e sete reais e trinta e dois centavos); 7. Encerramento: E, nada mais
havendo a tratar, o Presidente da Mesa declarou que a assembleia atendeu
todos os requisitos para sua realização, em observância à Instrução
Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020. Em seguida, suspenderam-se os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão,
esta foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos presentes. Rio
de Janeiro, RJ, 25 de abril de 2022. Assinaturas: Mesa: Rodrigo Sebollela
Duque Estrada Regis Presidente Assinada digitalmente; Larissa de Souza
Lima - Secretária - Assinada digitalmente. Acionista: Vale S.A. p.p. Larissa
de Souza Lima - Assinada digitalmente. JUCERJA em 03/06/2022 sob o
nº 00004928986. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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