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Ata da Assembleia Geral Extraordinária  
Realizada em 20 de junho 2022

1. Data, Hora e Local: No dia 20 de junho de 2022, às 11:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Est. Santa Rosa, s/nº, em Piranema, 
município de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro, CEP 23.898-772.  
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos 
do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se 
verifica pelas assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.  
3. Mesa: Presidente: Eduardo de Souza Santos Levenhagen; Secretária: 
Renata Pereira Lobo e Silva. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) 
recebimento da renúncia apresentada, nesta data, pelo Sr. Wagner Nunes 
Martins Junior, ao cargo de Diretor Superintendente da Companhia, nos 
termos do Anexo II, e outorga de quitação com relação ao exercício de suas 
funções no referido cargo; (ii) eleição do Sr. Eduardo de Souza Santos 
Levenhagen, para ocupar o cargo de Diretor Superintendente da Companhia, 
em substituição do Sr. Wagner Nunes Martins Junior, com o recebimento de 
sua renúncia ao cargo que atualmente ocupa de Diretor sem Designação 
Específica; (iii) eleição do Sr. Tiago Dias, para ocupar o cargo de Diretor sem 
Designação Específica da Companhia, nos termos do Anexo III, em 
substituição ao Sr. Eduardo de Souza Santos Levenhagen. 5. Deliberações: 
Pelo voto favorável da unanimidade dos acionistas, representando a 
totalidade do capital social da Companhia: 5.1. Tomar ciência e consignar a 
renúncia apresentada, nos termos do Anexo I, nesta data, pelo Sr. Wagner 
Nunes Martins Junior, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira 
de identidade n° 291840723, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF 
sob o n° 272.683.608-94, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, na Rua José Affonso, n° 93, Ap. 102, Recreio dos Bandeirantes, 
CEP 22.795-720, ao cargo de Diretor Superintendente da Companhia e 
outorgar ao Sr. Wagner Nunes Martins Junior, e dele recebem, a mais 
ampla, plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, com relação às 
atividades por ele exercidas no cargo de Diretor Superintendente da 
Companhia, para nada mais reclamar, em juízo ou fora dele, a qualquer 
título. 5.2. Eleger o Sr. Eduardo de Souza Santos Levenhagen, brasileiro, 
engenheiro, casado por regime de comunhão parcial de bens, inscrito no 
CPF/MF sob n° 408.572.477-00 e portador da carteira de identidade nº 
03052748-5, expedida pelo DETRAN/RJ, residente e domiciliado na Rua 
Oduwaldo Vianna Filho, nº 314, Itanhanguá, Rio de Janeiro/RJ, CEP 
22.641-020, para ocupar o cargo de Diretor Superintendente da Companhia, 
com mandato até 20 de junho de 2024, nos termos do Anexo II, em 
substituição ao Sr. Wagner Nunes Martins Junior. 5.2.1. O Diretor ora eleito 
tomou posse no cargo de Diretor Superintendente da Companhia mediante 
assinatura do Termo de Posse, que integra esta ata na forma de seu Anexo 
II, lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião de Diretoria da 
Companhia na forma da legislação aplicável, e aceitou o cargo para o qual 
foi eleito, declarando expressamente, sob as penas da lei, que não está 
impedido, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem 
condenado, ou sob efeitos de condenação, 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 as normas de defesa 
da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade. 5.3. Eleger o Sr. Tiago André Mendes Dias, brasileiro, 
engenheiro, solteiro, inscrito no CPF/MF sob n° 938.730.930-49 e portador 
da carteira de identidade nº 407254266-7, expedida pelo SJS-DI/RS, com 
endereço comercial na Av. das Américas, 700, Bloco, 5, Sala 201, Barra da 
Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.640-100, com mandato 
até 20 de junho de 2024. 5.3.1. O Diretor ora eleito tomou posse no cargo de 
Diretor Superintendente da Companhia mediante assinatura do Termo de 
Posse, que integra esta ata na forma de seu Anexo III, lavrado no Livro de 
Registro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia na forma da 
legislação aplicável, e aceitou o cargo para o qual foi eleito, declarando 
expressamente, sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, 
de exercer a administração de sociedades, e nem condenado, ou sob efeitos 
de condenação, 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 as normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os Diretores farão  
jus à remuneração equivalente a um salário mínimo mensal. 5.4. Autorizar a 
lavratura desta ata na forma de sumário, de acordo com o previsto no art. 
130, §1º da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se a ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária,  
que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Rio de 
Janeiro, 20 de junho de 2022. Mesa: Eduardo de Souza Santos 
Levenhagen - Presidente; Beatriz Bragazzi Cunha - Secretária.  
Acionistas: GN Verde Participações Ltda - por Eduardo de Oliveira Lima e 
Alex Leite do Nascimento. Diretores Eleitos:  Eduardo de Souza  
Santos Levenhagen; Tiago Andre Mendes Dias. Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro. Certifico o Arquivamento sob o nº 00004977336 
em 01/07/2022 - Protocolo: 00-2022/517416-2 em 27/06/2022. Jorge  
Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Quinta-feira, 14/07/2022.
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