
CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE PARATY S.A.
CNPJ nº 19.080.515/0001-77 - NIRE 33.300.309.462

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 
2022. 1. Hora, Data e Local: Às 8h do dia 27 de abril de 2022, na sede 
social da Companhia, na Rua Lourival Valentim dos Santos nº 297, Vila 
Colonial, Paraty, Rio de Janeiro. 2. Convocação e Presença: Convocação 
dispensada nos termos do art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, em face 
da presença da totalidade dos acionistas. 3. Mesa: Presidente: Luis Carlos 
Martins da Silva; Secretário: Leonardo das Chagas Righetto. 4. Ordem do 
Dia e Deliberações: Observados os impedimentos legais, foram tomadas as 
seguintes deliberações pela acionista presente representando a totalidade 
do capital social votante: 4.1. Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as 
contas dos administradores, as demonstrações contábeis e o Relatório dos 
Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021, documentos estes publicados em 31 de março de 2022, 
no Site do Jornal Diário do Acionista, disponíveis em mesa e que eram do 
conhecimento prévio dos acionistas, conforme estabelece o art. 133, caput, 
§ 3º e § 4º da Lei nº 6.404/76. 4.2. Registrar que o Lucro Líquido apurado 
no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 de R$ 1.775.820,31 (um 
milhão, setecentos e setenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e trinta e um 
centavos) foi absorvido pelos prejuízos acumulados em exercícios anteriores 
e, face a inexistência de lucro líquido no exercício, não há dividendos a 
distribuir. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata 
a que se refere esta Assembleia, sob a forma sumária, nos termos do art. 
130, § 1º da Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada. 6. Acionistas: 
Luis Carlos Martins da Silva, Presidente. Leonardo das Chagas Righetto, 
Secretário. Gláucio Dutra da Silva, Representante do Auditor Independente. 
Saneamento Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche 
e Marcelo Augusto Raposo da Mota), Acionista. Confere com o original 
lavrado em livro próprio. Paraty, 27 de abril de 2022. Luis Carlos Martins 
da Silva - Presidente; Leonardo das Chagas Righetto - Secretário. Jucerja 
nº 4956751 em 20/06/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Quinta-feira, 07/07/2022.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
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