
ÁLYA CONSTRUTORA S.A.
CNPJ nº 33.412.792/0001-60 - NIRE 33300015418

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2022

LOCAL, DIA E HORA: Sede da Álya Construtora S.A. (“Companhia), 
na Rua Santa Luzia, n° 651, 21° andar, na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, no dia 14 de junho de 2022, às 10:00 horas. CONVOCACÃO E 
PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da 
única acionista, representando a totalidade do capital social, nos termos do 
artigo 124, § 4°, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). MESA: Presidente: André 
de Oliveira Câncio; e Secretário: Amilcar Bastos Falcão. ORDEM DO DIA: 
Exame discussão e votação sobre (i) o pedido de renúncia de integrante 
da Diretoria Nacional da Companhia; (ii) a eleição de novo membro da 
Diretoria Nacional da Companhia; (iii) a ratificação e consolidação da 
composição das Diretorias Nacional e Internacional da Companhia; e (iv) 
a aprovação da lavratura desta ata de forma sumária. DELIBERAÇÕES: 
Após analisar as matérias constantes da Ordem do Dia, a acionista 
única decidiu: (i) Consignar o aceite ao pedido de renúncia ao cargo de 
Diretor-Presidente Nacional da Companhia apresentado nesta data pelo 
Sr. AGOSTINHO SERAFIM JUNIOR, agradecendo-lhe pelos relevantes 
e excelentes serviços prestados durante todo o período em que esteve 
à frente da administração da Companhia; (ii) Em virtude da deliberação 
acima, eleger para o cargo de Diretor-Presidente Nacional da Companhia, 
em substituição ao diretor renunciante, o Sr. ERNESTO ESCÓSSIA 
ARAÚJO CAMARÇO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da 
carteira de identidade n° 90013002169, expedida pelo SSP-CE, inscrito no 
CPF sob o n° 549.036.963-91, com endereço profissional na Rua Santa 
Luzia, n° 651, 21° andar, Centro, Rio de Janeiro/ RJ, CEP 20030-041, 
que complementará o mandato de 03 (três) anos da Diretoria Nacional da 
Companhia, vigente até 12 de março de 2024; A remuneração da Diretoria 
da Companhia será fixada posteriormente e em ato próprio da assembleia 
geral. 0 Diretor ora eleito será investido em seu cargo mediante a lavratura 
e assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da 
Companhia. DESIMPEDIMENTO: O Diretor ora eleito atende aos requisitos 
do art. 147 e parágrafos da Lei das S.A., isto é, não está impedido de 
exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade. (iii) Ratificar e consolidar a atual composição da 
Diretoria Nacional da Companhia, cujo mandato viqorará até 12 de março 
de 2024, conforme segue: Para o Cargo de Diretor-Presidente Nacional: 
ERNESTO ESCÓSSIA ARAÚJO CAMARÇO, brasileiro, divorciado, 
engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 90013002169, 
expedida pelo SSP-CE, inscrito no CPF sob o no 549.036.963-91, com 
endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 21º andar, Centro, 
Rio de Janeiro/ RJ, CEP 20030-041; Para o Cargo de Diretor Executivo 
Jurídico Nacional: CRISTIANO BORGES CASTILHOS, brasileiro, casado, 
advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 162.832 e inscrito no CPF sob o 
nº 911.516.600-78, com endereço profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 
210 andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, 20030-041; Para o Cargo de Diretor 
Adjunto Comercial Nacional: MÁRIO BIANCHINI JUNIOR, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n° 5063593379, 
expedida pelo CREA/SP, inscrito no CPF sob o nº 114.937.658-92, com 
endereço profissional na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, 9º andar, 
conjunto 94, Itaim Bibi, São Paulo, SP; e Para o Cargo de Diretor Adjunto 
Operacional Nacional: BERGSON ARAÚJO CAJUEIRO, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 142977, expedida 
pelo CREA/RJ, inscrito no CPF sob o nº 533.371.585-87, com endereço 
profissional na Rua Santa Luzia, nº 651, 21º andar, Centro, Rio de Janeiro/
RJ, CEP 20030-041; (iv) Ratificar e consolidar a composição da Diretoria 
Internacional da Companhia, que se mantém inalterada, conforme eleição 
ocorrida em 10 de março de 2022, com início de vigência do mandato 
em 10 de março de 2022, e cujo mandato vigorará até 10 de março de 
2025, conforme segue: Para o carqo de Diretor-Presidente Internacional: 
LUCIANO SOARES BEZERRA RIOS LEITE, brasileiro, viúvo, engenheiro 
civil, portador da carteira de identidade nº 4.643.439, expedida pela 
SSP/PE, inscrito no CPF/ME sob o n° 932.058.724-87, com endereço 
profissional na Calle Dean Valdivia, n° 227, piso 8, oficina 801, San Isidoro, 
Lima, Peru; e Para o cargo de Diretor Executivo Internacional: GEDIEL 
DELEO SILVA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador 
da carteira de identidade nº 11.695.309, expedida pela SSP/MG, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 066.473.666-10, com endereço profissional na Rua 
Santa Luzia nº 651, 21º andar, Centro - CEP 20030041, Rio de Janeiro-RJ. 
(v) Aprovar a lavratura sumariada desta ata, determinando o arquivamento 
na Companhia, depois de rubricados pela mesa, dos documentos que 
interessam à assembleia geral realizada. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, foi a presente ata lida, aprovada e assinada por todos os 
presentes. ASSINATURAS: Mesa: Presidente: André de Oliveira Câncio; 
Secretário: Amilcar Bastos Falcão. Acionista única: Queiroz Galvão S.A., 
por André de Oliveira Câncio e Amilcar Bastos Falcão; Confere com o 
original lavrado no livro próprio. André de Oliveira Câncio - Presidente 
da Mesa. Amilcar Bastos Falcão - Secretário da Mesa. Certidão - 
Jucerja - Registrada sob o nº 00004979875 em 04/07/2022. Jorge Paulo 
Magdaleno Filho - Secretário-Geral.

Sábado, domingo e segunda-feira, 09, 10 e 11/07/2022.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br
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