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VLI S.A.
CNPJ/ME nº 12.563.794/0001-80 - NIRE nº 35.300.391.101
Ata da RCA. 1. Data, Hora e Local: Realizada dia 28/06/22, às 09h30, virtualmente, sendo coordenada e secretariada da sede da 
VLI S.A. (“Cia.” ou “VLI”), localizada na Rua Helena, 235, 5º andar, São Paulo/SP. 2. Convocação: Dispensada a convocação em 
razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social da Cia. Presença e 
Instalação: Em conformidade ao Art. 13, §3º, do Estatuto Social da Cia., os Conselheiros manifestaram seus votos à distância, 
sendo considerados, portanto, presentes à reunião virtual, os conselheiros Sr(a)s. Luciano Siani Pires Fabiano de Carvalho 
Filho, Marcos Pinto Almeida, Bruno Henrique Lopez Lima, Naoya Kubo, João Gustavo Haenel Neto e Mônica Stefanini Herrero. 
Observadas as formalidades e em verificação ao quórum de instalação fixado nos termos do Estatuto Social da Cia., a reunião 
foi validamente instalada. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luciano Siani Pires, que escolheu a Sra. Joyce 
Andrews para secretariar a reunião. 4. Ordem do Dia: (i) Tomar ciência da renúncia do Diretor de Operações Ferroviárias Gustavo 
Serrão; (ii) Deliberar sobre a eleição de novo Diretor de Operações; (iii) Aprovar a remuneração e Contrato Executivo do novo 
Diretor. 5. Desenvolvimento e Deliberações: Os membros do Conselho de Administração deliberaram e aprovaram os temas a 
seguir, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, nos termos da recomendação do Comitê de Pessoas, Governança 
e Estratégia: 5.1. A consignação da renúncia apresentada pelo Sr. Gustavo Serrão Chaves, brasileiro, casado, engenheiro, 
RG MG-18.287.053, CPF/MF sob o nº 051.508.247-39, com endereço profissional na Rua Helena, nº 235, 5º andar, Bairro Vila 
Olímpia, São Paulo/SP, ao cargo de Diretor de Operações Ferroviárias da Cia., que terá seus efeitos a partir de 31/07/22. Os 
termos da rescisão foram aprovados por uncanimidade nos exatos termos recomendados pelo Comitê de Pessoas, Governança e 
Estratégia. 5.2. A eleição de novo membro para compor a Diretoria da Cia., o Sr. Alessandro Pena da Gama, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, RG 1.922.457 - SSP/PA, CPF/MF sob o nº 323.751.902-20, com endereço comercial, para fins do disposto no 
§2º do Art. 149 da Lei 6.404/76, na Rua Helena, nº 235, 5º andar, Bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, para o cargo de Diretor de 
Operações da Cia., à partir de 01/08/22. 5.3. A remuneração e o Contrato Executivo do Diretor, ora eleito, foram aprovados por 
unanimidade, nos termos recomendados pelo Comitê de Pessoas, Governança e Estratégia. O diretor, ora eleito, assumirá as 
funções e tomará posse no cargo de Diretor da Cia. em 01/08/22, mediante a assinatura do termo de posse no livro próprio em 
que constarão as declarações previstas em Lei e permanecerá no respectivo cargo até o término do prazo de gestão dos demais 
Diretores eleitos. Os efeitos da eleição somente se produzirão a partir da data em que o eleito efetivamente assumir as funções 
e tomar posse do cargo. O diretor declara ainda neste ato, sob as penas da lei, que (i) não está impedido por lei especial, ou 
foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé 
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto 
no §1º do art 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) não foi condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, 
que o torne inelegível para os cargos de administração de Cia. aberta, como estabelecido no §2º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; 
(iii) possui reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iv) não ocupa cargo em sociedade que 
possa ser considerada concorrente da Cia., e não têm, nem representa interesse conflitante com o da Cia., na forma dos incisos 
I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra 
manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada 
pelo Presidente e Secretária, valendo a manifestação de votos dos Conselheiros como certificação de sua presença em reunião. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião e 
os Conselheiros autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário, a qual foi lida, achada conforme e assinada por 
todos os Conselheiros presentes e que participaram das deliberações. São Paulo/SP, 28/06/22. Joyce Andrews - Secretária da 
Mesa. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 368.475/22-0 em 20/07/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Sexta-feira, 29/07/2022.
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