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VLI S.A.
CNPJ/ME nº 12.563.794/0001-80 - NIRE nº 35.300.391.101

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2022
1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias de abril de 2022, às 10 horas, ocorreram as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 
da VLI S.A. (“Companhia”), de forma digital, nos termos da Seção VIII do Anexo V da IN 81/2020 do DREI, na sua sede à Rua 
Helena, n° 235, 5° andar, Bairro Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo/SP. 2. Convocação, Presença e Quórum: Dispensadas 
as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, por estarem presentes os acionistas repre-
sentando a totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme registros e assinaturas constantes no Livro de Registro 
de Presença de Acionistas, sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”) representada por sua procuradora, Sra. Roberta Gomes de Oli-
veira, que cumpre orientações de votos proferidas pelo Conselho de Administração da Vale (Decisão do Conselho de Administra-
ção - DCA  010 de 11/03/2022) e pelos Diretores Executivos da Vale Srs. Luciano Siani Pires e Alexandre Silva D’ambrosio (Deci-
são de Diretores Executivos em Conjunto - DEC nº 097, de 28 de abril de 2022). Verificado, portanto, quórum suficiente para a 
instalação desta Assembleia Geral e para as deliberações constantes da Ordem do Dia. Presentes, ainda, o Diretor Presidente 
da Companhia, Sr. Ernesto Peres Pousada Júnior e a Diretora Jurídico e GRC, Sra. Joyce Andrews da Costa, para prestar os escla-
recimentos que se fizessem necessários, nos termos e para os fins do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: 
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ernesto Peres Pousada Júnior, que convidou a Sra. Joyce Andrews da Costa para se-
cretariá-lo. 4. Leitura dos Documentos: Foi dispensada, por unanimidade dos acionistas presentes, a leitura do Relatório da 
Administração, das Demonstrações Financeiras, e do Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social 
findo em 31 de dezembro de 2021, uma vez que os documentos foram devidamente publicados no Jornal Monitor Mercantil, 
Caderno Financeiro,  páginas 11 a 12 e também em sua versão digital, ambas edições do dia 24 de março de 2022, na forma do 
disposto pelo § 5º do artigo 133 e incisos I e II do artigo 289 da Lei nº 6.404/76. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da 
Companhia em Assembleia para deliberar a respeito das seguintes matérias: A) Em pauta ordinária: (i) aprovar as contas da 
administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório Anual da Administração e do Pare-
cer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) a proposta sobre 
a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e, (iii) eleição ou 
reeleição, conforme o caso, dos membros do Conselho de Administração da Companhia. B) Em pauta extraordinária: a fixação 
da remuneração anual e global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. 6. Deliberações: Após 
análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, o quanto segue: A) Em pauta ordiná-
ria: 6.1. Aprovar as contas da administração e Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório Anual 
da Administração e Parecer dos Auditores Independentes, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021; 6.2. Aprovar a proposta sobre a destinação do resultado negativo apurado pela Companhia no exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021, no valor R$ 198.830.107,78 (cento e noventa e oito milhões, oitocentos e trinta mil, cento e sete 
reais e setenta e oito centavos), a ser absorvido pelas reservas de retenção de lucros existentes da Companhia. 6.3. Aprovar a 
eleição e reeleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) 
ano, a contar da presente data: a) Com base no direito de cada acionista ou grupo de acionistas previsto no Acordo de Acionis-
tas da Companhia para eleger 1 (um) membro do Conselho de Administração (e o respectivo suplente) para cada 15% (quinze 
por cento) de percentual de participação detido pelo acionista ou grupo de acionistas agindo em conjunto: (i). Luciano Siani 
Pires, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 07670975-3, expedida pelo IFP, inscrito no CPF/
ME sob o número 013907897-56, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de 
Botafogo, nº 186, CEP 22250-145 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e, Ivan Malekzadeh 
Fadel, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.287.451-2, expedida pela SSP/
SP, inscrito no CPF/ME sob nº 296.125.838-38, com endereço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
na Praia de Botafogo, nº 186, CEP 22250-145, como membro suplente do Sr. Luciano Siani Pires; (ii). Marcos Pinto Almeida, 
brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº M 4.014.002, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/ME sob o nº 835.202.366-72, com endereço comercial na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.261 Ala B, 20º andar, Morumbi, CEP 04794-000, como membro 
titular do Conselho de Administração; e Fernando Bernardes Boniolo Ziziotti, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédu-
la de Identidade RG nº 25.842.382-1 emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 220 391 938 80, com endereço comercial 
na Cidade de São Paulo Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 20º andar, Morumbi, CEP 04794-
000, como membro suplente do Sr. Marcos Pinto Almeida; (iii). Takeshi Mitsui, japonês, casado, do comercio, portador do Pas-
saporte Japonês nº TT1755374, domiciliado na cidade de Tóquio, com escritório na 2 1, Otemachi 1 chome Chiyoda ku Tóquio, 
Japão, como membro titular do Conselho de Administração; e, Naoya Kubo, japonês, casado, do comercio, portador do Passapor-
te Japones nº TT2065186, domiciliado na cidade de Tóquio, com escritório na 2 1, Otemachi 1 chome, Chiyoda ku, Tóquio, Japão, 
como membro suplente do Sr Takeshi Mitsui, ambos representados para os fins do artigo 146, parágrafo segundo da Lei nº 
6.404/76, pelo Sr. Mitsuhiko Okubo, japones, casado, administrador, portador do Registro Nacional de Estrangeiros RNE nº 
V165709 8 e inscrito no CPF/ME sob o nº 011.917.906-73, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Paulista 1842, 23º andar, Ed. Cetenco Plaza Torre Norte, CEP 01310-923; (iv). João Gustavo Haenel Neto, brasileiro, 
casado, economista, portador da cédula de identidade n° 28.191.527-1, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 
287.397.148-70, com endereço profissional SAUS Quadra 3 Blc E 9 And - Matriz I, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-030, como 
membro titular do Conselho de Administração; e b) Com base no mecanismo de eleição por voto múltiplo previsto no Acordo de 
Acionistas da Companhia, já considerando eventuais abstenções: (v). Fabiano de Carvalho Filho, brasileiro, solteiro, engenhei-
ro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 11.662.350, inscrito no CPF/ME sob o nº 044.351.486- 09, com ende-
reço comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 186, CEP 22250-145, como 
membro titular do Conselho de Administração; e, Vitor Ribeiro Vieira, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 00196245557, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 053.751.577-13, com endereço comercial 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 186, CEP 22250-145, como membro suplente do 
Sr. Fabiano de Carvalho Filho; (vi). Bruno Henrique Lopez Lima, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 298326723, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 319.832.398-36, com endereço comercial na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.261 Ala B, 20º andar, Morumbi, CEP 04794-000, 
como membro titular do Conselho de Administração; e Ronald Jose Paz Vargas, cidadão boliviano, divorciado, economista, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 240.623.018-06, portador do passaporte nº 6428072 Q, com endereço comercial na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 14.261, Ala B, 20ª andar, Morumbi, CEP 04794-000, como membro 
suplente do Sr. Bruno Henrique Lopez Lima;   (vii). Mônica Stefanini Herrero, brasileira, administradora, portador da cédula de 
identidade n° 15.841.125-0, emitida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o n° 073.247.648-86, com endereço na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Guilherme Bannitz, Itaim Bibi, CEP: 06532-060, como membro independente do Conselho de 
Administração. Registra-se que a acionista BNDES Participações S.A. – BNDESPAR alocou todos os seus votos na candidata 
Mônica Stefanini Herrero, na eleição para membros do Conselho de Administração da Companhia, objeto do item “iii” da 
pauta ordinária. 6.3.1. A posse de cada um dos membros do Conselho de Administração ora eleitos será realizada mediante 
assinatura do Termo de Posse contendo declaração de desimpedimento, lavrado em livro próprio da Companhia e conforme le-
gislação aplicável; e 6.3.2. A Companhia manterá arquivados os comprovantes para atendimento de elegibilidade, reputação e 
capacidade, e/ou outros requisitos normativos/legais dos conselheiros ora eleitos, em cumprimento ao artigo 147 da Lei 
6.404/76. B) Em pauta extraordinária: 6.4. Aprovar o valor de até R$37.549.476,61 (trinta e sete milhões, quinhentos e quaren-
ta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos) para a remuneração anual e global dos adminis-
tradores da Companhia referente ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, incluindo a remuneração do 
membro independente do Conselho de Administração, com a qual os acionistas concordam. Registra-se que a acionista BNDES 
Participações S.A. – BNDESPAR reprovou a proposta de remuneração global, mas concorda com a previsão de remuneração do 
membro independente do Conselho de Administração, tendo proferido manifestação em apartado. 7. Encerramento: Nada mais 
havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, dos quais 
se lavrou a presente ata, em forma de sumário, na forma prevista no Art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76, a qual, lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes. O Presidente e a Secretária declaram, expressamente, que foram atendidos todos 
os requisitos para a realização destas Assembleias Gerais. Mesa: Ernesto Peres Pousada Júnior – Presidente e Joyce Andrews da 
Costa – Secretária. Acionistas Presentes: Vale S.A.; Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço– FI-FGTS; 
Mitsui & Co., Ltd; e Brookfield Brazil Infrastructure Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia; Brasil Port Holdings 
L.P e BNDES Participações S.A – BNDESPAR. São Paulo/SP, 28 de abril de 2022. Certifico que a presente ata é cópia fiel da la-
vrada em livro próprio. JOYCE ANDREWS DA COSTA - Secretária da Mesa. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 276.066/22-7 em 
30/05/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Sábado, domingo e segunda-feira, 04, 05 e 06/06/2022.
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