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C.I.I.B – CENTRO DE INTEGRAÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA LTDA.
CNPJ: 04.534.692/0001-09

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

ATIVO  31/12/2020 31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa ......................................  35 466
Contas a receber de clientes ..........................................  13.655 26.941
Adiantamentos a fornecedores ......................................  127 1.059
Impostos a recuperar .....................................................  1.812 5.000
Outros ativos .................................................................  112 222
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE .........................  15.741 33.688
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Impostos a recuperar .....................................................  10.001 9.958
Depósitos judiciais ........................................................  2.593 3.188
Imobilizado e intangível ...............................................  454 1.316
Ativo de direito de uso ..................................................  15 107
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE ...............  13.063 14.569
TOTAL DOS ATIVOS ................................................  28.804 48.257

PASSIVO   31/12/2020 31/12/2019 
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores .................................................................  4.341 7.368

 .....................................  2.361 -
Salários e encargos sociais ............................................  1.976 2.598

 .........................................................  765 938
Adiantamentos de clientes ............................................  1.421 6.921
Partes relacionadas ........................................................  27.866 26.588
Provisões diversas .........................................................  1.300 6.707
Receita antecipada ........................................................  115 293
Passivo de arrendamento ...............................................  15 115
Outras contas a pagar ....................................................  16 38
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE ....................  40.176 51.566
PASSIVO NÃO CIRCULANTE

 .....................................  25 -
Provisões diversas .........................................................  - 163
Provisões para riscos trabalhistas ..................................  5.298 8.034
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE ..........  5.323 8.197
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social ................................................................  128.515 128.515
Prejuízos acumulados ....................................................  (145.210) (140.021)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO  (16.695) (11.506)
TOTAL DO PASSIVO - PATRIMÔNIO 
 LÍQUIDO (NEGATIVO) ...........................................  28.804 48.257

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO 
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

RESULTADO  31/12/2020 31/12/2019
RECEITA LÍQUIDA .....................................................  16.576 51.410
Custos dos produtos vendidos e serviços prestados ......  (18.836) (39.532)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO ....................................  (2.260) 11.878
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas .................................  (4.198) (13.393)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas .........  3.373 (381)
  (825) (13.774)
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES
 DO RESULTADO FINANCEIRO ..............................  (3.085) (1.896)
RESULTADO FINANCEIRO

 .......................................................  433 204
 .....................................................  (2.537) (2.617)

RESULTADO FINANCEIRO ......................................  (2.104) (2.413)
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO
 DE RENDA E DA CONTIBUIÇÃO SOCIAL ............  (5.189) (4.309)
Imposto de renda e contribuição social .........................  - -
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ...................................  (5.189) (4.309)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(NEGATIVO) PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

  Capital Prejuízos
  social acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018.......  128.515 (135.712) (7.197)
Prejuízo líquido do exercício ...................  - (4.309) (4.309)
Saldos em 31 de dezembro de 2019.......  128.515 (140.021) (11.506)
Prejuízo do exercício ................................  - (5.189) (5.189)
Saldos em 31 de dezembro de 2020.......  128.515 (145.210) (16.695)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

  31/12/2020 31/12/2019
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 
Prejuízo do exercício .....................................................  (5.189) (4.309)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo)
 do exercício com o caixa líquido aplicado
  nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização .........................................  662 643
Constituição (reversão) de provisão para 
 multa rescisória de FGTS ...........................................  351 248
Constituição (reversão) de provisão para 
 riscos tributários e trabalhistas ...................................  (2.736) 236
Resultado na venda de imobilizado ............................  513 125
Provisões diversas .......................................................  (5.921) 810
Juros sobre empréstimos, arrendamento mercantil e outros . 1.895 1.886

Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes ........................................  13.286 20.538
Adiantamentos a fornecedores ....................................  932 (653)
Impostos a recuperar ...................................................  3.145 (1.665)
Depósitos judiciais ......................................................  595 319
Outros ativos ...............................................................  110 1.013

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores ...............................................................  (3.027) 1.906
Salários e encargos sociais ..........................................  (622) (569)
Obrigações fiscais .......................................................  (173) (92)
Adiantamentos de clientes ..........................................  (5.500) (23.230)
Receita antecipada .......................................................  (178) 284
Outras contas a pagar ..................................................  (22) (44)

Caixa aplicado nas atividades operacionais ....................  (1.879) (2.554)
Juros pagos sobre empréstimos, 
 arrendamento mercantil e outros ................................  (1.248) (3.198)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais ....  (3.127) (5.752)

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento 
Aquisição de bens do imobilizado e itens do intangível  (74) (83)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades de investimento ...........................................  (74) (83)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento 

Captação de empréstimos ............................................  2.407 -
 ..................................  (54) -

Pagamento de arrendamento .......................................  (252) (242)

Captação de empréstimos com partes relacionadas ....  12.920 43.520
Amortização do principal de empréstimos
 com partes relacionadas .............................................  (12.251) (37.022)

 . 2.770 6.256
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa 
 e Equivalentes de Caixa .............................................  (431) 421
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  466 45

  35 466
Aumento (Redução) do Saldo de Caixa e
 Equivalentes de Caixa................................................  (431) 421 

São Paulo, 10 de março de 2022
Frederico Gomide Mendes

RG: MG 7.554.109 - CPF: 038.756.536-10 
Diretor

Lúcia Fátima da Silva
CRC. 039474/O-9 - CPF: 401.108.696-72

Contadora

C.I.I.B - CENTRO DE INTEGRAÇÃO INDUSTRIAL BRASILEIRA LTDA.
CNPJ: 04.534.692/0001-09

ATIVO  31/12/2021 31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa ....................................... 644 35
Contas a receber de clientes ........................................... 467 13.655
Impostos a recuperar ...................................................... 1.021 1.812
Outros ativos .................................................................. 13 112
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE .......................... 2.145 15.741
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Impostos a recuperar ...................................................... 11.363 10.001
Adiantamentos a fornecedores ....................................... 127 127
Depósitos judiciais ......................................................... 2.403 2.593
Imobilizado e intangível ................................................ 55 454
Ativo de direito de uso ...................................................  15
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE ....................  13.948 13.063
TOTAL DOS ATIVOS ........................................................  16.093 28.804

PASSIVO  31/12/2021 31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores .................................................................. 4.534 4.341

 ...................................... 27 2.361
Salários e encargos sociais ............................................. 1.054 1.976

 .......................................................... 728 765
Adiantamentos de clientes ............................................. - 1.421
Partes relacionadas ......................................................... 30.008 27.866
Provisões diversas .......................................................... 5.662 1.300
Receita antecipada ......................................................... 64 115
Passivo de arrendamento ................................................  -  15
Outras contas a pagar ..................................................... 13 16
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE  .................... 42.090 40.176
PASSIVO NÃO CIRCULANTE

 ......................................  -  25
Provisões para riscos trabalhistas ................................... 5.197 5.298
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE ........... 5.197 5.323
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social ................................................................. 128.515 128.515
Prejuízos acumulados ..................................................... (159.709) (145.210)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NEGATIVO  (31.194) (16.695)
TOTAL DO PASSIVO - PATRIMÔNIO
 LÍQUIDO (NEGATIVO) ............................................ 16.093 28.804

RESULTADO  31/12/2021 31/12/2020
RECEITA LÍQUIDA ...................................................... (5.425) 16.576
Custos dos produtos vendidos e
 serviços prestados ......................................................... (1.147) (18.836)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO .................................. (6.572) (2.260)
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas .................................. (12.293) (4.198)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas .......... 6.476 3.373
  (5.817) (825)
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO
 RESULTADO FINANCEIRO.................................... (12.389) (3.085)
RESULTADO FINANCEIRO

 ........................................................ 1.052 433
 ...................................................... (3.162) (2.537)

RESULTADO FINANCEIRO..................................... (2.110) (2.104)
PREJUÍZO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO 
 DE RENDA  E DA CONTIBUIÇÃO SOCIAL  ........... (14.499) (5.189)
Imposto de renda e contribuição social .......................... -  -

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO .................................... (14.499) (5.189)

  Capital Prejuízos 
  social acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019.......  128.515 (140.021) (11.506)
Prejuízo do exercício ................................  - (5.189) (5.189)
Saldos em 31 de dezembro de 2020.......  128.515 (145.210) (16.695)
Prejuízo do exercício ................................  - (14.499) (14.499)
Saldos em 31 de dezembro de 2021.......  128.515 (159.709) (31.194)

  31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício ..............................  (14.499) (5.189)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do
 exercício com o caixa líquido aplicado nas
  atividades operacionais:
Depreciação e amortização ............................................  218 662
Constituição (reversão) de provisão para multa
 rescisória de FGTS ........................................................  - 351
Constituição (reversão) de provisão para riscos
 tributários e trabalhistas ................................................  (101) (2.736)
Resultado na venda de imobilizado ...............................  254 513
Provisões diversas ..........................................................  4.362 (5.921)
Juros sobre empréstimos, arrendamento mercantil e outros  2.144 1.895

Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes ...........................................  13.188 13.286
Adiantamentos a fornecedores .......................................  7 932
Impostos a recuperar ......................................................  (571) 3.145
Depósitos judiciais .........................................................  190 595
Outros ativos ..................................................................  92 110

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores ..................................................................  193 (3.027)
Salários e encargos sociais .............................................  (922) (622)

 ..........................................................  (37) (173)
Adiantamentos de clientes .............................................  (1.421) (5.500)
Receita antecipada ..........................................................  (51) (178)
Outras contas a pagar .....................................................  (3) (22)

Caixa aplicado nas atividades operacionais ................  3.043 (1.879)
Juros pagos sobre empréstimos, 
 arrendamento mercantil e outros ...................................  - (1.248)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais ...  3.043 (3.127)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de bens do imobilizado e itens do intangível  (73) (74)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
 atividades de investimento ............................................  (73) (74)

Captação de novos empréstimos ....................................  - 2.407
 .....................................  (2.361) (54)

Pagamento de arrendamento ............................................  - (252)

Captação de empréstimos com partes relacionadas .........  - 12.920
Amortização do principal de empréstimos
 com partes relacionadas ..................................................  - (12.251)

 .   (2.361) 2.770
Aumento (redução) do saldo de caixa e
 equivalentes de caixa .....................................................  609 (431)
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício ......................................................  35 466
Saldo de caixa e equivalentes de caixa

 ..........................................................  644 35
Aumento (redução) do saldo de caixa
 e equivalentes de caixa ..................................................  609 (431)

São Paulo, 11 de março de 2022

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 
31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO DE 31 DE 
DEZEMBRO DE 2021 (Valores expressos em milhares de reais - R$)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Frederico Gomide Mendes 
RG: MG 7.554.109 - CPF: 038.756.536-10

Diretor

Lúcia Fátima da Silva
CRC. 039474/O-9 - CPF: 401.108.696-72

Contadora

SILICAL MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME n° 34.820.753/0001-65 - NIRE 35.300.395.964

Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos da legislação aplicável, fi cam os acionistas convocados a participar da Assembleia Geral Extraordinária 
a ser realizada no dia 20 de maio de 2022, às 10h, em primeira convocação, e às 10:30h, em segunda convocação, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 12º andar CEP 04538-132, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para deliberar sobre: (i) a rerratifi cação de data constante na Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 28 de janeiro de 2022, a qual foi devidamente arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São 
Paulo (“JUCESP”) sob o nº 097.236/22-6, em sessão de 16 de fevereiro de 2022 (“AGE 28.01.2022”), corrigindo o 
erro material na referência à data Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de dezembro de 2021; e (ii) a 
consolidação do Estatuto Social da Companhia. São Paulo/SP, 06 de maio de 2022.

Hurst Capital S.A
CNPJ/ME nº 29.765.165/0001-36 – NIRE 35.300.581.326

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Hurst Capital S.A a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária a se realizar no dia 16 de maio de 2022, às 10:00 horas, em primeira convocação, de 
forma semipresencial, em sua sede, localizada na Rua Pedroso Alvarenga, 1284, 13º andar, Itaim Bibi, 
São Paulo/SP, CEP 04531-004 (“Companhia”) e digitalmente por meio da plataforma eletrônica Microsoft 
Teams, com acesso por link a ser enviado por e-mail aos acionistas (“Link”), em conjunto com boletim de 
voto a distância (“Boletim”), para deliberarem sobre a eleição do Sr. Ravi de Gama Sá como membro do 
Conselho de Administração da Companhia. Os Acionistas poderão participar da assembleia (a) presen-
cialmente, comparecendo ao endereço informado às 10:00 horas; (b) digitalmente, acessando o Link, ou 
(c) se assim desejarem, por meio do envio do Boletim à Companhia, cujo teor foi enviado a cada acionista 
individualmente, sendo certo que serão considerados os Boletins recebidos pela Companhia até o dia 
11 de maio de 2022. Em até 2 (dois) dias contados do recebimento do Boletim, a Companhia enviará 
aviso ao acionista, por meio do endereço eletrônico indicado pelo acionista no Boletim, a respeito do 
recebimento do documento e de sua aceitação. A participação presencial do acionista poderá ser pessoal 
ou por procurador devidamente constituído nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/76. O acionista e/ou 
procurador deverá comparecer à Assembleia munido do documento que comprove a sua identidade. p. 
Arthur Farache de Paiva. Presidente do Conselho de Administração. São Paulo, 7, 10 e 11 de maio de 2022.

ALPHAVILLE S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00 - NIRE: 35.300.442.296

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2022
1. Data, Hora e Local. Em 11 de abril de 2022, às 17:00 horas, por meio de videoconferência via Microsoft Teams, 
sistema que permite a identifi cação e votação dos membros do Conselho de Administração, bem como a comunicação 
simultânea com os demais membros participantes, observado o disposto na IN nº. 81, de 10 de junho de 2020, do Mi-
nistério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo Digi-
tal/Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. 2. Convocação e Presença. Dispensadas as forma-
lidades de convocação por estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, na 
forma do artigo 13, parágrafo único, do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa. Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Ricardo Leonel Scavazza e secretariados pelo Sr. Antonio Fernando Checchia Wever. 4. Ordem do Dia. Deliberar sobre 
(i) a ratifi cação da celebração do Acordo de Investimento entre Arien Invest Gestora de Recursos Ltda., BPS Capital Par-
ticipações Societárias S.A. (denominadas em conjunto “Investidoras”) e a Companhia, com a interveniência de outros, 
datado de 06 de abril de 2022 (“Acordo de Investimento”); e (ii) a instrução da Diretoria para avaliar uma possível ca-
pitalização da Companhia, nos termos do Acordo de Investimento. 5. Deliberações. Instalada a reunião, os conselhei-
ros presentes, após apresentação sobre o Acordo de Investimento feita pelos Diretores da Companhia, conforme mate-
rial rubricado por todos os presentes e arquivado na sede da Companhia, deliberaram, por unanimidade e sem ressal-
vas: 5.1. Ratifi car a celebração do Acordo de Investimento, cujo objeto consiste no compromisso de investimento das 
Investidoras, no valor mínimo de R$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) e máximo de R$180.000.000,00 
(cento e oitenta milhões de reais), por meio de subscrição de novas ações a serem emitidas pela Companhia, sujeito a 
determinadas condições precedentes previstas no Acordo de Investimento, restando aprovada, por unanimidade e sem 
ressalvas, a celebração do Acordo de Investimento. 5.2. Instruir a Diretoria da Companhia a tomar as providências ne-
cessárias e avaliar os próximos passos para a realização de um aumento do capital social da Companhia conforme pre-
visto no Acordo de Investimento, através de uma operação pública ou privada, devendo o Conselho de Administração 
ser oportunamente convocado para deliberar acerca da realização da capitalização. 6. Encerramento. Nada mais ha-
vendo a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura desta ata que, após 
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 11 de abril de 2022. Mesa: Ricardo Leonel Scavaz-
za - Presidente; Antonio Fernando Checchia Wever - Secretário. Conselheiros presentes: Antonio Fernando 
Checchia Wever; Ricardo Leonel Scavazza; Mariane Wiederkehr Grechinski; José Roberto de Mattos 
Curan; Diego Siqueira Santos; Felipe Maffi a Queiroz Nobre; Fernando Henrique de Aldemundo Perei-
ra. JUCESP nº 228.603/22-5 em 05.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ALPHAVILLE S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME: 16.811.931/0001-00 - NIRE: 35.300.442.296

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE MARÇO DE 2022
1. Data, Hora e Local. Em 10 de março de 2022, às 9:30 horas, por meio de videoconferência via Microsoft Teams, 
sistema que permite a identifi cação e votação dos membros do Conselho de Administração, bem como a comunicação 
simultânea com os demais membros participantes, observado o disposto na IN nº 81, de 10 de junho de 2020, do Mi-
nistério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Governo Digi-
tal/Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. 2. Convocação e Presença. Convocação realizada 
nos termos do §1º do Artigo 18, do Estatuto Social da Alphaville S.A. (“Companhia”), conforme Edital de Convocação 
tempestivamente enviado a todos os membros do Conselho de Administração em 04 de março de 2022. Comparece-
ram os Srs. Ricardo Leonel Scavazza, Antonio Fernando Checchia Wever, Fernando Henrique de Aldemundo Pereira, Ma-
riane Wiederkehr Grechinski, José Roberto de Mattos Curan, Diego Siqueira Santos e Felipe Maffi a Queiroz Nobre, re-
presentando, portanto, a unanimidade dos membros do Conselho de Administração. 3. Mesa. Os trabalhos foram pre-
sididos pelo Sr. Ricardo Leonel Scavazza e secretariados pelo Sr. Antonio Fernando Checchia Wever. 4. Ordem do Dia. 
Deliberar sobre: (i) a apresentação e discussão de atualizações gerais sobre os aspectos fi nanceiros e operacionais da 
subsidiária da Companhia, Alphaville Urbanismo S.A. (“AUSA”), referentes ao mês de janeiro de 2022, conforme mate-
rial a ser apresentado previamente aos Conselheiros para apreciação; (ii) a aprovação do Plano de Negócios da AUSA 
para o exercício social de 2022; e (iii) a aprovação do orçamento da AUSA para o exercício social de 2022. 5. Delibe-
rações. Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Ad-
ministração presentes registraram que: 5.1. Quanto ao item (i) da Ordem do Dia: a pedido dos membros do Con-
selho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 19, XXXIII, do Estatuto Social da Companhia, foram feitas 
pela Diretoria da Companhia, representada pelos Srs. Klausner Henrique Monteiro da Silva, Guilherme de Puppi e Silva 
e Gerson Cohen, as devidas atualizações gerais sobre aspectos fi nanceiros e operacionais da AUSA referentes ao mês 
de janeiro de 2022. 5.2. Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia: após a apresentação detalhada da Diretoria da 
Companhia sobre a matéria, nos termos do material arquivado na sede da Companhia, os Conselheiros debateram o 
tema, nada tendo a aprovar, por ora. 5.3. Quanto ao item (iii) da Ordem do Dia: após a apresentação da Direto-
ria da Companhia sobre a matéria, nos termos do material arquivado na sede da Companhia, os Conselheiros também 
debateram o tema, nada tendo a aprovar, por ora, tendo em vista a solicitação dos conselheiros para apresentação do 
orçamento da AUSA de longo prazo. 5.4. Por fi m, não obstante não ter constado na Ordem do Dia, os conselheiros apro-
varam, por unanimidade e sem ressalvas, a cessão dos créditos (“Recebíveis”) de titularidade da AUSA e/ou de suas so-
ciedades controladas pela AUSA (“Sociedades”), oriundos da comercialização de unidades de empreendimentos desen-
volvidos pelas Sociedades, por meio de instrumento particular que será fi rmado entre a AUSA e as Sociedades e a res-
pectiva cessionária (“Contrato de Cessão”), sendo certo que os Recebíveis observarão os critérios de elegibilidade pre-
vistos no Contrato de Cessão, observada a obrigação de recompra dos Recebíveis pela AUSA, conforme previsto no Con-
trato de Cessão (“Operação”). 5.4.1. A Operação terá como principais premissas: (i) Volume R$ 43,4 milhões; (ii) Re-
muneração IPCA + 12,00% para contratos atrelados a infl ação 17,50% para contratos pré-fi xados All In 17,56% ou CDI 
+ 4,73% Duration 1,4 anos; (iii) Projetos: Três Praias - Guarapari (R$ 8,2 milhões) e Terras Alpha Cascavel (R$ 35,2 mi-
lhões); e (iv) Coobrigação da Alphaville Urbanismo S.A. 5.5. Por fi m, a Diretoria levou a conhecimento dos conselheiros 
o status da parceria com a ITV Urbanismo no empreendimento de Senador Canedo, bem como o status dos processos 
judicial e administrativo referentes aos empreendimentos Granja Viana e Três Praias, respectivamente, conforme deta-
lhes apresentados no material que se encontra arquivado na sede da Companhia. 6. Encerramento. Nada mais ha-
vendo a tratar, o Presidente declarou a reunião encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a la-
vratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 10 de março de 2022. Mesa: 
Ricardo Leonel Scavazza - Presidente; Antonio Fernando Checchia Wever - Secretário. Conselheiros presen-
tes: Ricardo Leonel Scavazza; Antonio Fernando Checchia Wever; Mariane Wiederkehr Grechinski; Fer-
nando Henrique de Aldemundo Pereira; José Roberto de Mattos Curan; Diego Siqueira Santos; Felipe 
Maffi a Queiroz Nobre. JUCESP nº 228.604/22-9 em 05.05.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CONCESSIONÁRIA DO BLOCO CENTRAL S.A.
CNPJ/MF Nº. 42.206.269/0001-79 - NIRE Nº.  35300570286 - COMPANHIA FECHADA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 18 de abril de 2022, às 15h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Chedid 
Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Sala 09, bairro Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo/SP. 2. PRESENÇA: Presente a 
totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA: Presidente: Cristiane Alexandra 
Lopes Gomes. Secretário: Waldo Edwin Pérez Leskovar. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) tomar conhecimento 
da renúncia do Sr. MARCIO YASSUHIRO IHA, ao cargo de Diretor sem designação específi ca da Companhia; e (ii) a 
eleição de seu respectivo substituto. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por 
unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 21, deliberaram: (i) tomar conhecimento do pedido de renúncia 
formulado pelo Sr. MARCIO YASSUHIRO IHA, ao cargo de Diretor sem designação específi ca da Companhia, 
conforme carta de renúncia apresentada à Companhia em 18/04/2022, agradecendo ao mesmo pelos relevantes 
serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referida função; e (ii) aprovar a eleição de Sr. MIGUEL DAU, 
brasileiro, divorciado, aeronauta, portador da Cédula de Identidade RG nº. 314.336/MAERRJ e inscrito no CPF/MF sob 
o nº. 967.655.858-34, com endereço profi ssional na Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Sala 09, bairro Vila 
Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 04.551-065, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específi ca, cujo mandato se 
encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, até 20/05/2023, devendo o 
mesmo permanecer em seu cargo até a eleição e posse de seu substituto, tudo conforme termos e condições 
apresentados nesta reunião. O Diretor aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do art. 147 da Lei 
nº. 6.404, de 15/12/1976, e consequentemente, não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o 
impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na 
sede da Companhia.  A partir da presente data, a Diretoria da Companhia se consolida da seguinte forma: Diretora 
Presidente: CRISTIANE ALEXANDRA LOPES GOMES, brasileira, casada, analista de sistemas, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº. 22.436.934-9 – SSP/SP e inscrita no CPF/MF nº. 120.775.978-36, com endereço profi ssional na 
Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, São Paulo/SP, eleita na Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 20/05/2021; e Diretor sem designação específi ca: MIGUEL DAU, brasileiro, divorciado, 
aeronauta, portador da Cédula de Identidade RG nº. 314336/MAEERJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 967.655.858-34, 
com endereço profi ssional na Av. Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Sala 09, bairro Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP: 
04.551-065, eleito na presente data. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da 
qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão 
desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na 
alínea “c”, do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. São 
Paulo/SP, 18 de abril de 2022. Assinaturas: Cristiane Alexandra Lopes Gomes, Presidente e Waldo Edwin Pérez 
Leskovar, Secretário. Conselheiros: (1) Cristiane Alexandra Lopes Gomes; (2) Waldo Edwin Pérez Leskovar; (3) 
Roberto Penna Chaves Neto; (4) Gustavo Marques do Canto Lopes; e (5) Pedro Paulo Archer Sutter. Certifi co que a 
presente é cópia fi el do original lavrado em Livro próprio. Cristiane Alexandra Lopes Gomes - Presidente da Mesa - 
Assinado com Certifi cado Digital ICP Brasil, Waldo Edwin Pérez Leskovar - Secretário - Assinado com Certifi cado Digital 
ICP Brasil. JUCESP nº 219.350/22-0 em 03.05.2022.  Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Hidrovias do Brasil S.A.
CNPJ/ME nº 12.648.327/0001-53 – NIRE 35.300.383.982 – Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de abril de 2022
1. Data, Horário e Local: No dia 01 de abril de 2022, às 08:00 horas, na sede social da Companhia, 
localizada na cidade de São Paulo, Estado de SP, na Rua Gilberto Sabino, 215, 7º andar, Pinheiros, 
CEP: 05425-020 (“Reunião”). 2. Convocação e Presença: A Reunião foi devidamente instalada nos 
termos do artigo 23, parágrafo 3º, do Estatuto Social da Companhia, confirmada a presença da totalidade 
dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Bruno Pessoa Serapião, Felipe Andrade 
Pinto, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, Márcia Maria Ferraresi, Roberto Lucio Cerdeira Filho, Antonio 
Mary Ulrich, Ricardo Antonio Weiss, Marcus Vinicius Menoita Nogueira e Denys Monteiro. Participaram, 
ainda, como convidados, os Srs. Fabio Schettino e Guilherme Touriño Brandi (“Convidados”). 3. Mesa: 
Presidente: Bruno Pessoa Serapião; e Secretário: Guilherme Touriño Brandi. 4. Ordem do Dia: (i) 
tomar conhecimento da renúncia do Sr. André Kinjo Kubota como Diretor Financeiro e de Relações 
com Investidores da Companhia, e deliberar sobre a eleição de substituto para esta posição; e (ii) 
deliberar sobre a eleição de nova diretora sem designação específica da Companhia. 5. Apresentação: 
O Diretor Presidente da Companhia realizou apresentação acerca do tópico da ordem do dia. Após a 
apresentação, os membros do Conselho de Administração discutiram e esclareceram suas dúvidas 
a respeito da apresentação realizada, não havendo mais questionamentos, tampouco objeções em 
relação ao que foi apresentado ou ao que foi esclarecido. 6. Deliberações: Os membros do Conselho 
de Administração da Companhia presentes à Reunião decidiram, por unanimidade e sem quaisquer 
restrições ou ressalvas: (i) tomar conhecimento da renúncia do Sr. André Kinjo Kubota, brasileiro, 
casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.970.743-2 SSP/SP e 
inscrito no CPF/ME sob o nº 335.148.858-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, ao cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, conforme 
termo de renúncia que fica arquivado na sede social da Companhia; e, ato contínuo; aprovar a eleição 
do Sr. Ricardo Fernandes Pereira, brasileiro, casado, engenheiro, portador de Cédula de Identidade nº 
25.005.088-2 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 169.565.058-19, residente e domiciliado na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gilberto Sabino, 215, 7º andar, Pinheiros, 
como Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia; e (ii) aprovar a eleição da 
Sra. Gleize Franceschini Gealh, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula 
de Identidade RG nº 951.618-SSP/MS, inscrita no CPF/ME sob o nº 888.547.101-30, residente e 
domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gilberto Sabino, nº 
215, 7º andar, Pinheiros, CEP 05425-020, como Diretora sem designação específica da Companhia. 
Após o cumprimento das formalidades legais, os Diretores ora eleitos declararam ter conhecimento e 
atender às disposições dos artigos 147 e 149 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada, e, nesse contexto, (i) o Sr. Ricardo Fernandes Pereira será investido em seu cargo no dia 04 
de abril de 2022 mediante a assinatura do respectivo termo de posse; e (ii) a Sra. Gleize Franceschini 
Gealh é imediatamente investida em seu cargo mediante a assinatura do respectivo termo de posse; 
ambos para um mandato unificado ao dos demais membros da Diretoria, até a data de 13 de maio de 
2023, podendo ser reeleitos. Com base nas aprovações ora deliberadas, a Diretoria da Companhia 
passará a ser composta da seguinte forma: Srs. Fabio Abreu Schettino – Diretor Presidente; Ricardo 
Fernandes Pereira – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; e Gleize Franceschini 
Gealh – Diretora sem designação específica; todos com mandato unificado até a data de 13 de maio 
de 2023, podendo ser reeleitos. Por fim, os membros do Conselho de Administração da Companhia 
manifestaram os seus agradecimentos ao Sr. André Kinjo Kubota por suas relevantes contribuições à 
Companhia durante o seu mandato. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa 
a presente Reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, após lida e aprovada, foi 
assinada pelos membros do Conselho de Administração presentes, ficando autorizada a sua publi-
cação. 8. Assinaturas: Mesa: Presidente – Sr. Bruno Pessoa Serapião; Secretário – Sr. Guilherme 
Touriño Brandi. Membros do Conselho de Administração: Bruno Pessoa Serapião, Felipe Andrade 
Pinto, Marcelo Antonio Gonçalves Souza, Márcia Maria Ferraresi, Roberto Lucio Cerdeira Filho, Antonio 
Mary Ulrich, Ricardo Antonio Weiss, Marcus Vinicius Menoita Nogueira e Denys Monteiro. Certifico 
que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Paulo, 01 de abril de 2022. Guilherme 
Touriño Brandi – Secretário da Reunião. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro 
sob o nº 229.817/22-1 em 06/05/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Planner Corretora de Valores S.A.
CNPJ nº 00.806.535/0001-54 - NIRE 35300142942

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29.12.2021
Data: 29 de dezembro de 2021, às 09:00 horas. Local: Sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900 - 10º 
andar - Condomínio Edifício Pedro Mariz - B31 - Itaim Bibi - CEP 04538-132 - São Paulo-SP. Convocação e Presen-
ça: Dispensada a convocação em virtude da presença da acionista representando a totalidade do capital social da 
Companhia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme verifi cado no Li-
vro de Presença de Acionistas. Presentes também os diretores Srs. Douglas Constantino Ferreira e Cláudio Henrique 
Sangar. Mesa: Presidente: Douglas Constantino Ferreira. Secretário: Cláudio Henrique Sangar. Ordem do Dia: 1. 
Aumentar o capital social, mediante a emissão de novas ações; 2. Reformar o § 2º do Artigo 8 do Estatuto Social ade-
quando a redação à Resolução 21 da CVM de 25.02.2021; 3. Atualizar o Capítulo VI - Ouvidoria, a fi m adequar a re-
dação à Resolução CMN nº 4.860, de 23 de outubro de 2020; 4. Reformar e consolidar o Estatuto Social, para aten-
der os dispostos nos itens supra. Deliberações: Preliminarmente, os acionistas autorizaram a lavratura da presen-
te ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º “L.S.A.” em ato contínuo, os acionistas presentes delibera-
ram, por unanimidade, as seguintes deliberações, sem quaisquer ressalvas ou restrições: 1. Aumentar o capital social 
conforme abaixo: DE: R$ 22.840.062,18 (vinte e dois milhões, oitocentos e quarenta mil, sessenta e dois reais e de-
zoito centavos) dividido em 7.000 (sete mil) ações nominativas, sendo 3.500 (três mil e quinhentas) ordinárias no-
minativas e sem valor nominal, e 3.500 (três mil e quinhentas) preferenciais nominativas e sem valor nominal. 
PARA: R$ 42.840.062,18 (quarenta e dois milhões, oitocentos e quarenta mil, sessenta e dois reais e dezoito cen-
tavos) dividido em 22.334 (vinte e dois mil, trezentas e trinta e quatro) ações nominativas, sendo 11.167 (onze mil, 
cento e sessenta e sete) ações ordinárias e 11.167 (onze mil, cento e sessenta e sete) ações preferenciais, sem valor 
nominal. FORMA: mediante a emissão de 15.334 (quinze mil, trezentas e trinta e quatro) novas ações, sendo 7.667 
(sete mil, seiscentos e sessenta e sete) ordinárias nominativas e sem valor nominal e 7.667 (sete mil, seiscentas e 
sessenta e sete) preferenciais nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1.304,2911178 por 
nova ação, fi xado com base no artigo 170, §1°, inciso II, da “L.S.A.”, totalizando R$ 20.000.000,00 (vinte milhões 
de reais). 1.1. Referidas novas ações são totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, pela 
única acionista Planner Holding Financeira S.A., conforme lista de subscrição que compõe o Anexo II à pre-
sente. 1.2. Consequentemente, o Artigo 6º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6º 
- O capital social da Companhia é de R$ 42.840.062,18 (quarenta e dois milhões, oitocentos e quarenta mil, ses-
senta e dois reais e dezoito centavos) dividido em 22.334 (vinte e dois mil, trezentas e trinta e quatro) ações nomi-
nativas, sendo 11.167 (onze mil, cento e sessenta e sete) ações ordinárias e 11.167 (onze mil, cento e sessenta e 
sete) ações preferenciais, sem valor nominal. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária nominativa dará direito a um voto 
nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo 2º - As ações serão indivisíveis perante a Sociedade. Se, no en-
tanto, as ações vierem a pertencer a mais de uma pessoa, designarão estas uma dentre elas para sua representação 
nas Assembleias Gerais. Parágrafo 3º - As ações não serão representadas por cautelas provisórias ou por certifi ca-
dos, presumindo-se a respectiva propriedade pela inscrição do nome do acionista no livro de registro de ações nomi-
nativas da Sociedade. Parágrafo 4º - As ações preferenciais, que não terão direito a voto, gozarão das seguintes 
vantagens: prioridade no reembolso do capital, até o seu valor nominal e sem prêmio, no caso de liquidação da So-
ciedade, e participação no seu remanescente, depois do reembolso às ações ordinárias.” 2. Reformar o §2º do Ar-
tigo 8 do Estatuto Social para ajustar a redação, devido a edição por parte da Comissão de Valores Mobiliários – 
CVM, da Resolução CVM nº 21 de 25 de fevereiro de 2021, que revogou a instrução CVM nº 558 de 26 de março de 
2015. Desta forma o § 2º do Artigo 8 passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 8... Parágrafo 2º - As 
áreas de responsabilidades, abaixo especifi cadas, previstas na Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, que 
dispõe sobre o exercício profi ssional de administração de carteiras de valores mobiliários, deverão ser atribuídas aos 
membros da Diretoria, designados através de Reunião da Diretoria, observando o que determina a referida instrução 
quanto à necessidade de autorização da Comissão de Valores Mobiliários para o exercício da função: a) Gestão de 
Recursos: Responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários, incluindo a aplicação de recursos fi nanceiros 
no mercado de valores mobiliários por conta do investidor. b) Administração Fiduciária: Responsável pela custódia e 
controladoria de ativos e passivos, exercendo suas atividades de forma a (i) identifi car e avaliar fatores internos e ex-
ternos que possam afetar adversamente a implementação da política de investimentos; e (ii) assegurar que seus ad-
ministradores, empregados e colaboradores tenham acesso a informações relevantes, confi áveis, tempestivas e com-
preensíveis para o exercício de suas funções e responsabilidades. c) Distribuição de Cotas de Fundos de Investimen-
to: Responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento administrados ou geridos pela So-
ciedade. d) Cumprimento de Regras, Políticas, Procedimentos e Controles Internos: Responsável por garantir, por 
meio de controles internos adequados, o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, 
referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de administração de carteiras de valores 
mobiliários e aos padrões ético e profi ssional. e) Gestão de Riscos: Responsável por implementar e manter política 
escrita de gestão de riscos que permita o monitoramento, a mensuração e o ajuste permanentes dos riscos ineren-
tes a cada uma das carteiras de valores mobiliários.” 3. Aprovar a atualização do Capítulo VI - Ouvidoria, a fi m 
de adequá-lo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.860, de 23 de outubro de 2020, que passa-
rá a vigorar com a seguinte redação: “Capítulo VI - Ouvidoria: Artigo 13 - A Ouvidoria, de funcionamento perma-
nente, terá como atribuições: a) prestar atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de pro-
dutos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da Companhia; e b) atuar 
como canal de comunicação entre a Companhia e os clientes e usuários de produtos e serviços, inclusive na media-
ção de confl itos. Artigo 14 - As atribuições da Ouvidoria abrangem as seguintes atividades: a) atender, registrar, ins-
truir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços; b) 

prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para 
resposta, o qual não poderá ultrapassar dez dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justi-
fi cada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogação a 10% (dez por cento) do total de de-
mandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação; c) encaminhar resposta 
conclusiva para a demanda no prazo previsto; d) manter a Diretoria informado sobre os problemas e defi ciências de-
tectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da 
Companhia para solucioná-los; e Parágrafo Único - O diretor responsável pela Ouvidoria deve elaborar relatório se-
mestral quantitativo e qualitativo referente às atividades desenvolvidas pela ouvidoria, nas datas-bases de 30 de ju-
nho e 31 de dezembro. O referido relatório deve ser encaminhado à Auditoria Interna, ao Comitê de Auditoria da So-
ciedade. Artigo 15 - O Ouvidor será designado pela Diretoria mediante observância de que preencha as condições 
e requisitos mínimos para garantir seu bom funcionamento, devendo ter aptidão em temas relacionados à ética, aos 
direitos e defesa do consumidor e à mediação de confl itos, com prazo de mandato de 12 (doze) meses.” Parágrafo 

Único - A Diretoria poderá destituir o Ouvidor, caso ele descumpra as atribuições previstas nos Artigos 13 e 14 aci-
ma, ou substitui-lo a qualquer tempo. Artigo 16 - Será dada à Ouvidoria as condições adequadas para o seu funcio-
namento, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isen-
ção. Parágrafo Único - A Ouvidoria terá acesso às informações necessárias para a elaboração de resposta adequa-
da às demandas recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o 
exercício de suas atividades no cumprimento de suas atribuições. Artigo 17 - De acordo com o alínea “b”, Inciso II 
do Artigo 5º da Resolução nº 4.860 de 23 de outubro de 2020 do Conselho Monetário Nacional, é admitido o com-
partilhamento da Ouvidoria por instituição não integrante de conglomerado composto por pelo menos duas institui-
ções autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, podendo ser constituída a ouvidoria na associação de 
classe a que seja fi liada ou na bolsa de valores ou bolsa de mercadorias e futuros ou bolsa de valores e de mercado-
rias e futuros nas quais realize operações. 4. Reformar e consolidar o Estatuto Social para atender os itens supra e é 
apensado ao fi nal da presente ata na forma do Anexo I. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presi-
dente declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após 
foi lida, aprovada e por todos assinada. São Paulo, 29 de dezembro de 2021. Presença: Acionista: Planner Hol-
ding Financeira S.A., representada por seus diretores Srs. Carlos Arnaldo Borges de Souza e Cláudio Henrique San-
gar. Assinaturas: Presidente: Douglas Constantino Ferreira. Secretário: Cláudio Henrique Sangar. A presente é cópia 
fi el da ata lavrada em livro próprio. Douglas Constantino Ferreira - Presidente; Cláudio Henrique Sangar - 
Secretário. JUCESP nº 205.961/22-8 em 25.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BRAXCEL FLORESTAL S.A. 
CNPJ/MF nº. 09.652.411/0001-36 - NIRE 35.300.357.221

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022
I – Dia, hora e local: Aos 22 dias de fevereiro de 2022, às 10:00 horas, na sede da BRAXCEL FLORESTAL S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Casa do Ator, nº 1.117, 18º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
CEP 04546-004. II – Quórum de Instalação e Presença: Presente o acionista da (“Companhia”), representando 
100% (cem por cento) do capital social e votante da Companhia. III – Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Eric Mazzini Cunha, que convidou a mim, Pedro Pires Filho para secretariá-lo. IV – Ordem do dia: Deliberar 
sobre (a) alteração do endereço da sede da “Companhia” e (b) eleição dos novos membros da Diretoria. V – 
Deliberações: O acionista deliberou, sem ressalvas, o quanto segue. (a) Alterar o endereço da Companhia que 
passa ter sua sede e foro na Rua Padre Teixeira nº 3099, Centro, CEP 13560-210, na cidade de São Carlos, Estado de 
São Paulo, modifi cando, assim, o Art. 2º - Capítulo I, do seu Estatuto Social, fazendo constar a seguinte redação: 
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na Rua Padre Teixeira nº 3099, Centro, CEP 13560-210, na 

cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, podendo, por deliberação da Assembleia Geral, abrir e manter fi liais, 
agências ou representações em qualquer localidade do país ou do exterior. (b) Eleger os membros da Diretoria, 
identifi cados abaixo, os quais terão mandato de 3 (três) anos, iniciando-se em 22 de fevereiro de 2022 e encerrando-
se em 21 fevereiro 2025, sendo admitida a reeleição. 1. Eric Mazzini Cunha, brasileiro, casado, empresário, 
portador da Carteira de Identidade nº 43.507.044-7, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 346.713.398-
38, com endereço na Rua Geraldo Lúcio Vasconcelos, nº 987 apto. 301, bairro Buritis, CEP 30575-859, na cidade de 
Belo Horizonte, Estado das Minas Gerais, para o cargo de Diretor Presidente. 2. Pedro Pires Filho, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 15.343.626, expedida pela SSP/SP, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 041.667.868-81, com endereço comercial na Rua Casa do Ator, 1117, 18º andar, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, que ocupa o cargo de Diretor Financeiro. (b.1) Os Diretores ora eleitos declaram 
que não estão impedidos, por lei especial, nem se encontram sob condenação a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, 
peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra as normas de defesa e 
concorrência, contra relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, que o impeça de exercer atividades 
mercantis. VI – Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada 
por todos os presentes. São Paulo, 22 de fevereiro de 2022. Mesa:  Eric Mazzini Cunha - Presidente, Pedro Pires 
Filho - Secretário. Acionista: Airton Garcia Ferreira - CPF: 209.770.008-00. Diretores Eleitos: Eric Mazzini Cunha, 
Pedro Pires Filho. JUCESP nº 217.606/22-2 em 29.04.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código B0F9-0CA3-985C-F983.
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