
AÇOS LAMINADOS DO PARÁ S.A.
(Companhia Fechada) 

CNPJ/MF nº 10.335.963/0001-08 - NIRE nº 33.3.0028795-7
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 

REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2022
1. Data, Hora e Local: No dia 15 de julho de 2022, às 09:00 horas, foi 
realizada a Assembleia Geral Extraordinária da Aços Laminados do Pará 
S.A. - ALPA (“Companhia”), de forma digital, por meio de conferência 
eletrônica, nos termos dos artigos 121, § único, e 124, §2º-A, da Lei 
nº 6.404/76. 2. Convocação, Presença e Quórum: Dispensadas as 
formalidades de convocação na forma do artigo 124, §4°, da Lei n° 6.404/76, 
tendo em vista a presença da única acionista representando a totalidade do 
capital social da Companhia, a Vale S.A. (“Vale”), representada por seu 
procurador, Sr. Leonardo Caputo de Moura, que cumpre orientação de 
voto proferida pelos Diretores Executivos da Vale, os Srs. Gustavo Duarte 
Pimenta e Marcello Magistrini Spinelli, conforme Decisão de Executivos em 
Conjunto - DEC nº 163/2022. Verificado, portanto, quórum suficiente para a 
instalação da assembleia geral e para a deliberação da matéria constante 
da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. Dimas Bahiense Moreira – Presidente; e 
Sr. Leonardo Caputo de Moura – Secretário. 4. Ordem do dia: Exame, 
discussão e, se for o caso, aprovação da alteração do endereço da sede 
da Companhia, com a consequente alteração do artigo 2º do Estatuto 
Social da Companhia. 5. Deliberações: A única acionista deliberou, por 
unanimidade e sem quaisquer ressalvas: 5.1. A lavratura desta ata sob a 
forma de sumário dos fatos ocorridos, como faculta o artigo 130, §1°, da Lei 
n° 6.404/76; 5.2. A alteração do endereço da sede social da Companhia de 
Praia de Botafogo, nº 186, sala 701, Botafogo, CEP 22.250-145, na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro para Praia de Botafogo, nº 186, 
sala 1801, Botafogo, CEP 22.250-145, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, com a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto 
Social da Companhia que terá a seguinte redação: “Artigo 2º: A Sociedade 
tem sede na Praia de Botafogo, 186, sala 1801, Botafogo CEP: 22.250-145,  
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, podendo, para 
melhor desempenho de suas atividades, criar sucursais, filiais, depósitos, 
agências, armazéns, escritórios de representação ou qualquer outro 
tipo de estabelecimento no País e no exterior.” 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata 
que, tendo sido lida, achada conforme e aprovada, foi assinada pelos 
membros da Mesa e pela acionista presente. Rio de Janeiro, RJ, 15 de 
julho de 2022. Assinaturas: Mesa: Dimas Bahiense Moreira - Presidente - 
Assinada digitalmente; Leonardo Caputo de Moura - Secretário - Assinada 
digitalmente. Acionista: Vale S.A. - p.p. Leonardo Caputo de Moura -  
Assinado digitalmente. JUCERJA em 28/07/2022 sob o nº 5020757.  
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Sábado, domingo e segunda-feira, 6, 7 e 8/08/2022.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

gecelmo
Logo MM

gecelmo
Novo carimbo


		2022-08-05T17:56:35-0300
	MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166




