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Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de julho de 
2022. Realizada na forma, data, local e condições a seguir indicadas: Data, 
Horário e Local: Às 13:00 horas do dia 12 de julho de 2022, na sede social 
da PRS XXIV Incorporadora S.A. (“Companhia”), na Rua General Urquiza, 
n.º 132, parte, Leblon, CEP: 22431-040, Rio de Janeiro, RJ. Convocação 
e Presença: Convocada e validamente instalada, mediante presença de 
acionistas representando a totalidade do capital, com direito de voto. Mesa 
Diretora: Presidente: Patricia Conde Caldas Kohn. Secretária: Flavia Cou-
tinho Martins. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para 
examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: I - Deliberar 
sobre a redução do capital social da Companhia, no valor de R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais) para restituição aos acionistas, na pro-
porção de sua participação no capital social, sem o cancelamento de ações, 
com a restituição de valor aos acionistas, na proporção de sua participação 
no capital social; II - Deliberar sobre autorização para que os administrado-
res da Companhia pratiquem todos os atos necessários a fim de efetivar e 
cumprir a deliberação acima, bem como a ratificação dos atos já praticados 
com essa finalidade. Instalação: Verificada a presença de acionistas da 
Companhia representando 100% (cem por cento) do capital social votante, 
foi a Assembleia Geral Extraordinária devidamente instalada, tendo sido 
dispensada a leitura da ordem do dia, ao que se seguiram as deliberações 
adiante registradas. Deliberações: Feitos os debates prévios e cumpridas 
todas as formalidades legais, os itens da ordem do dia foram colocados em 
votação, sendo adotada, pela unanimidade dos presentes e sem ressalvas, 
as seguintes deliberações: I - Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura 
da ata desta assembleia na forma de sumário contendo transcrição apenas 
das deliberações tomadas e sua publicação, conforme dispõe o artigo 130, 
§ 1º da Lei n.º 6.404/76; II - Aprovar, por unanimidade de votos, a redução 
de capital, observado que, nos termos do artigo 174, caput e § 1º da Lei 
n.º 6.404/76, a redução de capital somente se efetivará mediante a verificação 
dos seguintes eventos: (a) inexistência de oposição de credores quirografários 
durante o prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de publicação da 
presente ata, ou (b) pagamento do crédito ou depósito judicial da importância 
reclamada por eventuais credores que se opuserem à redução durante o 
prazo acima mencionado (“Data de Efetivação da Redução”); III - Aprovar, 
por unanimidade de votos, a redução de capital, no valor de R$ 1.500.000 
(um milhão e quinhentos mil reais), sem o cancelamento de ações, com a 
restituição de valor aos acionistas, na proporção de sua participação no capital 
social. IV - Consignar que, na data de consumação da redução, o artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia para contemplar o novo valor do capital 
social passará a viger com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social 
é de R$ 4.496,99 (quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa 
e nove centavos), representado por 7.695.810 (sete milhões, seiscentas e 
noventa e cinco, oitocentos e dez) ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal.” V - Aprovar, por unanimidade de votos, a autorização para 
que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à 
efetivação da deliberação acima, bem como a ratificação dos atos já praticados 
pela administração com essa finalidade. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, a Sra. Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso e, como ninguém solicitou, encerrou os trabalhos e suspendeu a 
assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a 
sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 12 
de julho de 2022. Mesa Diretora: Patricia Conde Caldas Kohn - Presidente. 
Flavia Coutinho Martins - Secretária. Acionistas Presentes: Monteiro Aranha 
Participações Imobiliárias S.A. - Flavia Coutinho Martins; Tania Maria Camilo. 
PRS Incorporadora Ltda. - José Conde Caldas. RCC Empreendimentos e 
Participações Ltda. - Viviane Zukerman Conde Caldas.

Quinta-feira, 14/07/2022.
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