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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Data, Horário e Local: 05/05/2022, às 11:30 horas, na sede social da Ambiente Locadora de Veí-
culos S.A.  (“Companhia”), localizada na Cidade de Ribeirão Preto/SP, na Rua General Celso de 
Mello Rezende, 250, Anexo Parte I - Parque Industrial Lagoinha, CEP 14095-270. Mesa: Os tra-
balhos foram presididos pelo Sr. André Luis Fernandes Morais, e secretariados pela Sra. Ana Lú-
cia Garcia de Matos. Convocação e Presença: Face à presença da totalidade do capital social da 
Companhia, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, 
da Lei nº. 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Publicações legais: As Demonstrações Fi-
nanceiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do 
Relatórios dos Auditores Independentes elaborado pela Grant Thornton Auditoria e Consultoria 
Ltda., foram publicadas no dia 29/04/2022, no jornal Tribuna Ribeirão, e em sua edição digital, 
na mesma data, disponível em www.tribunaribeirao.com.br. Ordem do dia: (1) Tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício 
social encerrado em 31/12/2021(“Demonstrações Financeiras”), acompanhadas do relatório dos 
Auditores Independentes; (2) Aprovar a proposta da Administração de destinação do lucro líquido 
do exercício findo em 31/12/2021 e a distribuição de dividendos. Deliberações: (1) Foram apro-
vadas, por unanimidade dos acionistas presentes, as contas dos administradores e as Demonstra-
ções Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2021, acompanhadas do relatório 
dos auditores independentes; (2) Foram aprovadas, por unanimidade dos acionistas presentes, a 
proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31/12/2021. O 
lucro líquido da Companhia no exercício findo em 31/12/2021 foi de R$1.533.913,92, tendo sido 
aprovada, nos termos da proposta da Administração, a seguinte destinação: (i) R$ 594.408,32 para 
compensação de prejuízos acumulados de exercícios anteriores; (ii) R$ 46.975,28 para constituição 
da Reserva Legal; (iii) R$ 234.876,40 para destinação aos acionistas sob a forma de dividendos; e 
(iv) R$ 657.653,92 para a reserva estatutária denominada Reserva de Investimentos, conforme 
artigo 26, §1º, 2º e 3º do Estatuto Social da Companhia; Resumo: Destinação/Valor: Compensação 
de prejuízos/594.408,32; Reserva Legal/46.975,28; Dividendo mínimo obrigatório/234.876,40; Re-
serva de Investimentos/657.653,92. Total do lucro líquido: 1.533.913,92. Farão jus ao pagamento 
aos dividendos ora declarados os acionistas constantes da posição acionária da Companhia em 
29/04/2022 (data de corte). O valor do dividendo por ação será de R$ 0,04697528. O pagamento 
ocorrerá até 31/12/2022; Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
suspendeu os trabalhos enquanto era lavrada a ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi 
assinada pelos membros da mesa, e por todos os presentes. Membros Presentes: o Presidente 
da Mesa: Sr. André Luís Fernandes Morais, a Secretaria da Mesa: Sra. Ana Lúcia Garcia de Matos 
e os Acionistas: André Luis Serviços Administrativos Ltda e Provent - Fundo de Investimento em 
Participações. A presente ata é cópia fiel daquela que se acha lavrada em livro próprio. Jucesp nº 
279.455/22-7 em sessão de 01/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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