Sexta-feira, 10/06/2022.

VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ nº 02.536.066/0001-26 – NIRE 33.3.0016741-2
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2022
LOCAL, DIA E HORA: Sede da Vital Engenharia Ambiental S.A.
(“Companhia”), na Rua Santa Luzia, n° 651, 20° andar, Centro, Rio de
Janeiro, RJ, CEP 20030-041, no dia 01 de junho de 2022, às 11:00 horas.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em
vista a presença das acionistas que representam a totalidade do capital
social, na forma do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 (“Lei das S.A.”). MESA: Presidente: André de Oliveira Câncio e
Secretário: Amilcar Bastos Falcão. PUBLICAÇÕES DO RELATÓRIO DA
ADMINISTRAÇÃO, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO
DA AUDITORIA: Jornal “Monitor Mercantil”, às folhas 33/35, datado de
29 de abril de 2022, nos termos do artigo 289, I, da Lei das S.A. ORDEM
DO DIA: Em sede de Assembleia Geral Ordinária: a) Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, bem como deliberar sobre
a destinação do lucro líquido do exercício findo; e Em sede de Assembleia
Geral Ordinária: b) Deliberar sobre a distribuição de dividendos à conta
de reserva de lucros de exercícios anteriores. DELIBERAÇÕES: À
unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: Em sede de
Assembleia Geral Ordinária: a) Nos termos do § 4º, do artigo 133, da Lei
das S.A., considerar sanada a inobservância das exigências constantes das
alíneas I, II e III do mesmo artigo, visto que foi dada a devida publicidade
dos documentos às acionistas antes da realização desta assembleia, e
que todas estão presentes; b) Sem restrições ou ressalvas, aprovar o
Relatório de Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021,
com o respectivo parecer dos auditores independentes; c) Considerando o
resultado positivo da Companhia e tendo havido lucro no exercício findo, no
valor de R$101.453.515,74 (cento e um milhões, quatrocentos e cinquenta
e três mil, quinhentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), as
acionistas resolveram: i. Aprovar que não haja destinação de recursos à
Reserva Legal, visto que o saldo dessa Reserva já atingiu o percentual de
20% (vinte por cento) do capital social, nos termos do artigo 17, “a)”, do
Estatuto Social da Companhia; ii. Aprovar que o valor de R$3.412.786,31
(três milhões, quatrocentos e doze mil, setecentos e oitenta e seis reais
e trinta e um centavos) seja destinado aos ajustes contábeis referentes
a exercícios anteriores; e iii. Aprovar a distribuição de dividendos às
acionistas no valor de R$98.040.729,43 (noventa e oito milhões, quarenta
mil, setecentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), que deverão
ser pagos na proporção de suas respectivas participações societárias até
31 de dezembro de 2022. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:
d) Aprovar, ainda, a distribuição de dividendos às acionistas, no valor
de R$4.259.270,57 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e nove mil,
duzentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), à conta de reserva
de lucros de exercícios anteriores, que deverão ser pagos na proporção de
suas respectivas participações societárias até 31 de dezembro de 2022;
e e) Por fim, aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando o
seu arquivamento na Companhia, junto com os documentos pertinentes
a esta assembleia, rubricados pela mesa. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos presentes, sem
quaisquer ressalvas. ASSINATURAS: Presidente da Mesa: André de
Oliveira Câncio; Secretário da Mesa: Amilcar Bastos Falcão. Acionistas:
QUEIROZ GALVÃO S.A., por seus Diretores André de Oliveira Câncio
e Amilcar Bastos Falcão; e GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES – MULTIESTRATÉGIA, por Paulo Henrique Amaral Sá
e Thiago Ferreira Aucar. “Confere com o original lavrado no livro próprio.”
Amilcar Bastos Falcão - Secretário. Certidão - Jucerja - Registrada
sob o nº 00004931379 em 07/06/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho Secretário-Geral.
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