Sexta-feira, 22/07/2022.

VIOS ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.

CNPJ nº 43.870.309/0001-45 – NIRE 33.3.0034052-1
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da Vios Engenharia Ambiental S.A.
(“Companhia”), na Rua Santa Luzia, n° 651, 20° andar, parte, Centro, Rio
de Janeiro/RJ, CEP: 20.030-041, no dia 28 de junho de 2022, às 09:00
horas. 2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação,
tendo em vista a presença da acionista única que representa a totalidade
do capital social, na forma do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 (“Lei das S/A”). 3) MESA: Presidente: Antonio Carlos
Ferrari Salmeron e Secretário: Ricardo Mota de Farias. 4) ORDEM DO
DIA: Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2021. 5) PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
E DO BALANÇO PATRIMONIAL: Jornal “Monitor Mercantil”, folha 5,
datado de 23 de junho de 2022, nos termos do artigo 289, I, da Lei das
S.A. 6) DELIBERAÇÕES: À unanimidade, foram tomadas as seguintes
deliberações: a) Nos termos do §4º, do artigo 133, da Lei das S/A, considerar
sanada a inobservância das exigências constantes das alíneas I, II e III
do mesmo artigo, visto que foi dada a devida publicidade dos documentos
à acionista única da Companhia antes da realização desta Assembleia, e
que a mesma está presente nesta ocasião; b) Sem restrições ou ressalvas,
aprovar o Relatório de Administração e o Balanço Patrimonial da Companhia,
contendo as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo
na data de 31 de dezembro de 2021; e c) A Companhia é uma empresa
pré-operacional, não tendo havido resultado operacional no exercício de
2021. Portanto, não há o que se falar em constituição de reserva legal,
destinação de lucros ou distribuição de dividendos; d) Por fim, fica aprovada
a lavratura sumariada desta ata, que será arquivada na Companhia, junto
com os documentos pertinentes a esta assembleia, rubricados pela Mesa.
7) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida
e aprovada pelos presentes. 8) ASSINATURAS: Presidente da Mesa:
Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário da Mesa: Ricardo Mota de
Farias. Acionista única: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A., através de
seus Diretores, Antonio Carlos Ferrari Salmeron e Ricardo Mota de Farias.
“Confere com o original lavrado no livro próprio.” Ricardo Mota de Farias Secretário da Mesa. Certidão - Jucerja - Registrada sob o nº 00004983024
em 05/07/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário-Geral.
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