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Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31 de janeiro de 2022
1. Local, Dia e Hora: Na sede da Argo Energia Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), 
na Rua Tabapuã, 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
CEP 04533-013, às 17h00min do dia 31 de janeiro de 2022. 2. Convocação e Presença: Convocação 
dispensada nos termos do artigo 13, parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia, em face da pre-
sença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Nos termos do artigo 
13, parágrafo 5º, os membros do Conselho de Administração participaram da reunião por meio de video- 
conferência. 3. Mesa: Presidiu os trabalhos o Sr. Juan Majada Tortosa, que convidou a Srta. Bianca 
Gomes para secretariar os trabalhos. 4. Ordem do Dia: Deliberar acerca (i) da manifestação sobre as 
Demonstrações Financeiras e Contas da Administração referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021 da Companhia e sua submissão à Assembleia Geral Ordinária; (ii) o cumpri-
mento das metas de 2021 e a aprovação do plano de metas de 2022; e (iii) reeleição dos membros da 
Diretoria da Companhia. 5. Deliberações Tomadas: Após aprovada a lavratura desta ata em forma de 
sumário, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto, os Conselheiros, por unanimidade: 
(i) Manifestaram-se favoravelmente à aprovação das Contas de 2021, e sua submissão à Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia, considerando o Relatório da Administração, as Demonstrações Finan-
ceiras da Companhia e suas Notas Explicativas, acompanhadas do parecer dos auditores independen-
tes, que ratificam os números apresentados a este Conselho em 27 de janeiro de 2021; (ii) Aprovaram 
os resultados referentes às metas de 2021, bem como a proposta de metas (objetivos) da Companhia 
para o ano de 2022, na forma apresentada a este Conselho, a qual deverá ser ratificada na Reunião do 
Conselho de Administração a ser realizada em julho do presente ano; e (iii) Aprovaram a reeleição dos 
diretores da Companhia, com extensão do mandato até a realização da próxima Reunião do Conselho 
de Administração, prevista para realização em abril de 2022: (a) José Aloise Ragone Filho, brasileiro, 
engenheiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº M1398107 SSP/MG, inscrito no CPF/
ME sob nº 505.172.876-68, com endereço comercial na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, 
Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04533-013, para o cargo de Diretor-Presidente da 
Companhia; (b) Alexandre José Marqueti Fontes, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula 
de identidade RG nº 17.651.532 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 068.077.618-48, com endereço 
comercial na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, 
CEP 04533-013, para o cargo de Diretor de Operações da Companhia; e (c) Paulo Heli Alves Ferreira, 
brasileiro, economista, casado, portador da cédula de identidade RG nº 11.427.698-3, inscrito no CPF/
ME sob nº 077.545.497-43, com endereço comercial na Rua Tabapuã, nº 841, 5º andar, conjunto 51, 
Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04533-013, para o cargo de Diretor Financeiro e de 
Relações com Investidores da Companhia. Os diretores ora eleitos (a) declararam, sob as penas da lei, 
que cumprem todos os requisitos previstos no art. 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/2002 
para a sua investidura como membros da Diretoria da Companhia; (b) tomarão posse em seus cargos 
mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, os quais serão lavrados no Livro de Atas de 
Reuniões da Diretoria da Companhia e cujas cópias encontram-se anexas à presente ata. 6. Encerra-
mento: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada com a lavratura desta ata, que lida 
e conferida, foi tida conforme e por todos assinada. Mesa: Juan Majada Tortosa, presidente; Bianca 
Gomes, secretária. Conselheiros Presentes: Juan Majada Tortosa, Walter Nestor Sciutto, Ángel Luis 
Mahoú Fernández, Jorge Andrés Tabares Angel, Andres Baracaldo Sarmiento e Eva Pagán Díaz. Con-
fere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 31 de janeiro de 2022. Mesa: Bianca Gomes 
- Secretária. JUCESP nº 108.064/22-0 em 22/02/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Terça-feira, 19/07/2022.
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