Terça-feira, 05/07/2022.

URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.

CNPJ/MF nº 32.704.431/0001-25 - NIRE 33.3.0033719-9
Ata de Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 02 de Junho de 2022
1. Data, Hora e Local: No dia 02 de junho de 2022, às 11:00 horas, na sede
social da Companhia, localizada na Avenida das Américas, nº 700, Bloco
5, Salas 201 a 206, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ), CEP 22640-100.
2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia tendo em
vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração
da Companhia: Leo Eduardo da Costa Hime, Sandro Taveira Fulchi, Marcel
Fassheber Jorand e Mauricio da Silva Carvalho. 3. Mesa: Presidente:
Marcel Fassheber Jorand; Secretária: Renata Pereira Lobo e Silva.
4. Ordem do Dia: Mediante proposta da Diretoria: (i) aprovar o Código de
Conduta Ética e Integridade no âmbito da Companhia e de suas sociedades
controladas, nos termos do Anexo I (“Código de Conduta”); (ii) aprovar a
Política Anticorrupção da Companhia e de suas sociedades controladas,
nos termos do Anexo II (“Política Anticorrupção”); (iii) aprovar a Política
Corporativa de Alçadas, que tem por finalidade estabelecer competências,
responsabilidades e limites de alçada, fixando instâncias para aprovações
internas para decisões que envolvam recursos orçamentários e financeiros,
ativos tangíveis e intangíveis e outros atos relacionados às atividades da
Companhia e de suas sociedades controladas, no termos do Anexo III
(“Política de Alçadas”); e (iv) aprovar: (a) a constituição do Comitê de ESG
da Companhia, que tem como objetivo, como uma instância consultiva e
de apoio, assessorar o Conselho de Administração na agenda corporativa,
diretrizes e princípios da Companhia e suas sociedades controladas na
seara ambiental, social e de governança (em uma tradução livre de ESG
- Environmental, Social and Governance), incluindo o desenvolvimento
sustentável da Companhia e de suas sociedades controladas (“ESG”),
assim como na observância e no cumprimento das diretrizes e normas
de conduta definidas no Código de Conduta, Estatuto Social e demais
leis e regulamentos aplicáveis às sociedades (“Comitê ESG”); (b) o
Regimeto Interno do Comitê, que estabelece as regras e normas para
funcionamento do Comitê e atribuições de seus membros, nos termos
do Anexo IV (“Regimento do Comitê ESG”); e (c) a eleição dos membros
do Comitê, designando os respectivos membros, presidente e secretário.
Deliberações: Pelo voto favorável da unanimidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia ficam aprovados no âmbito da
Companhia e de suas sociedades controladas: (i) o Código de Conduta;
(ii) a Política Anticorrupção; (iii) a Política de Alçadas; (iv) a constituição do
Comitê de ESG, o Regimento do Comitê ESG e a eleição dos seguintes
membros do Comitê de ESG: Tayane Vieira dos Santos, brasileira, natural
do estado do Rio de Janeiro, solteira, economista, portadora da carteira
de identidade (RG) nº 26.839.755-1, expedida pelo DETRAN/RJ e CPF/
MF nº 113.331.187-32, residente e domiciliada na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, na Praça Santos Dumont, nº 138, Bl. B, Ap. 307, Gávea,
CEP 22470-060, como Presidente do Comitê ESG; Jaila Faber Catharina,
brasileira, natural do estado do Rio de Janeiro, bacharel em direito, divorciada,
portadora da carteira de identidade nº 12817483-6, expedida pelo DETRAN/
RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 087.116.997-52, residente e domiciliada na
cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Rua Uruguai, 380,
Bloco E, Ap. 711, Tijuca, CEP 20510-052; Renata Pereira Lobo e Silva,
brasileira, natural do estado do Rio de Janeiro-RJ, divorciada, advogada,
portadora da carteira de identidade nº 11016854-9, expedida pelo IFP/RJ e
CPF/MF nº 074.316.317-66, residente e domiciliada na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, na Rua das Acácias, 101, Ap. 603, Gávea, CEP: 22451-060;
Alex Leite do Nascimento, brasileiro, natural do estado do Rio de Janeiro,
casado pelo regime da comunhão parcial de bens, contador, portador da
carteira de identidade profissional nº 116745/O-6, expedida pelo CRC-RJ e
CPF/MF nº 073.778.627-26, residente e domiciliado na Cidade e Estado do
Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. das Américas nº 700, Bloco
5, Sala 201, Barra da Tijuca, CEP 22640-100; Marcelo da Silva Sodré,
brasileiro, natural do Rio de Janeiro, divorciado, engenheiro, portador da
identidade (RG) nº 06640708-1 IFP/RJ e CPF/MF nº 904.982.597-49,
residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, à Av. Pref.
Dulcídio Cardoso, 2.800 ap.307, Barra da Tijuca, CEP:22.631-052; Tiago
Andre Mendes Dias, brasileiro, natural do estado do Rio Grande do Sul,
solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade (RG) n° 4072542667,
expedida pelo SSP/RS e CPF n° 938.730.930-49, residente e domiciliado
na cidade de Passo Fundo/RS, Rua Passo Fundo, 24, CEP 99010-250;
Daniela Araújo Lins Teixeira, brasileira, natural do estado de Pernambuco,
casada, administradora, portadora de identidade (RG) nº 5269059 SSP/
PE e CPF 026.922.394-07, residente e domiciliada na cidade do Rio de
Janeiro, na Rua Tonelero, 370, apto 1001, Copacabana, CEP 22030-002;
Roberto Honczar, brasileiro, natural do estado de Rio de Janeiro, casado,
administrador, portador de identidade (RG) nº 88570957 IFP/RJ e CPF
018.715.997-17, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, na Av.
das Américas, 700, bloco 5, sala 201, Barra da Tijuca, 22640-100; e Diego
Burger Araujo Santos, brasileiro, natural do estado do Rio Grande do Sul,
solteiro, terapeuta e consultor, portador da carteira de identidade (RG) nº
57.532.016-3, expedida pelo SSP-SP e CPF n° 008.178.380-90, residente e
domiciliado na cidade de Porto Alegre - RS, na Av. Nilo Peçanha n° 242, ap.
306, Bela Vista, CEP 90470-000. Os membros do Comitê ESG ora eleitos
são investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos
termos de posse, com mandato de 01 (um) ano a partir desta data, sendo
permitida sua recondução ao cargo. 6. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião, que, após lida, foi
aprovada e assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 02 de junho
de 2022. Mesa: Marcel Fassheber Jorand - Presidente; Renata Pereira Lobo
e Silva - Secretária. Conselheiros: Leo Eduardo da Costa Hime, Sandro
Taveira Fulchi, Marcel Fassheber Jorand, Mauricio da Silva Carvalho. Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro - Certifico o Arquivamento em
24/06/2022 sob o número 00004966967. Protocolo: 00-2022/509990-0 em
23/06/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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