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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Data, hora e local: Aos 25/04/2022, às 9 horas, na sede social da Companhia, à Travessa José Coe-
lho de Freitas, 1.679, bairro Centro, CEP 14.415-000, na cidade de Patrocínio Paulista/SP. Presença: 
Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas lançadas no Livro de 
Presença de Acionistas. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Abdo de Andrade Hellu 
e secretariados pela Sra. Márcia Angélica Monici Hellu. Convocação e Publicação: Dispensada a 
publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76 (alte-
rada pela Lei 11.638/2007), em decorrência de estarem presentes os acionistas que representam a 
totalidade do Capital Social. Ordem do Dia: 1) em AGO: (i) Leitura, discussão e votação das Demons-
trações Financeiras da Companhia referente ao exercício social findo em 31/12/2021, incluindo o 
relatório da administração e o relatório dos auditores independentes; (artigo 13 do Estatuto Social); 
(ii) Deliberar e aprovar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2021, 
com base no lucro líquido apurado de R$ 21.125.259,00; (iii) Apreciar e deliberar sobre a renún-
cia de membro do Conselho de Administração da Companhia, Nicolas Arthur Jacques Wollak; (iv) 
Eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia e manutenção dos demais 
membros; (v) Outros assuntos de interesse da sociedade. (Artigo 13 do Estatuto Social). Instalação 
e Deliberações: Foi aprovada, sem objeção de nenhum dos presentes, a lavratura da ata sob a for-
ma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Também foi aprovada, sem objeção 
de nenhum dos presentes, a lavratura da ata da AGO. A seguir, passou-se à análise da ordem do 
dia, tendo sido adotadas as seguintes deliberações, todos pela unanimidade do capital social: (i) 
Aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia referente ao exercício social findo em 
31/12/2021, incluindo o relatório da administração e o relatório dos auditores independentes, cujas 
cópias foram entregues aos acionistas presentes e os originais ficarão arquivadas na sede da socie-
dade; (ii) Aprovação por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem quaisquer ressalvas, 
a destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2021, com base no lucro líquido apu-
rado de R$ 21.125.259,00, da seguinte forma: a) 5% do lucro líquido do exercício, no montante de 
R$ 1.056.263,00, serão alocados à reserva legal; b) R$ 5.017.249,00 foram creditados aos acionistas 
a título de dividendos; c) Constituição de reserva de investimento e expansão, no montante de R$ 
15.051.747,00 referente ao saldo remanescente do lucro líquido do exercício/2021. (iii) Foi consig-
nada a renúncia de Nicolas Arthur Jacques Wollak, francês, divorciado, empresário, residente e 
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua Barão de Guaratiba, 191, Glória, CEP 22211-150, 
RNE nº V317048W (DELEMAF-RJ), inscrito no CPF/ME 057.378.217-22, como membro do Conselho 
de Administração da Companhia, conforme termo de renúncia que constitui Anexo I à presente. 
(iv) Foi aprovada a eleição de Caio Barroso do Nascimento, solteiro, economista, residente e domi-
ciliado Ladeira de N. Senhora, 311 - Glória, Rio de Janeiro/RJ - CEP 22.211-100, RG 24.826.617-3 e 
inscrito no CPF/ME 146.463.187-50, como membro do Conselho de Administração da Companhia, 
conforme termo de posse que constitui Anexo II à presente. Mantem-se como membros do Conse-
lho de Administração da Companhia 1.) Márcia Angélica Monici Hellu, brasileira, casada, professo-
ra, residente e domiciliada na cidade de Patrocínio Paulista/SP, na Rua Lourival Faleiros, nº 1.006, 
Centro, CEP 14415- 000, RG nº 8.261.829 expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME 035.798.208-85; 
2.) Thiago Aranha Leite, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na 
cidade de São Paulo/SP, na Rua da Consolação, nº 2934, apto 21, Cerqueira César, CEP 01416-000, 
RG nº 34.579.549-0, inscrito no CPF/ME 304.677.528-85; 3.) José Abdo de Andrade Hellu, brasilei-
ro, casado, médico veterinário, residente e domiciliado na cidade de Patrocínio Paulista/SP, na Rua 
Lourival Faleiros, nº 1.006, Centro, CEP 14415-000, RG 6.034.394 expedida pela SSP/SP, inscrito no 
CPF/ME 304.677.528-85, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; 
e 4.) Eduardo Andrade Cunha Maccheroni, brasileiro, casado, engenheiro de produção, residente 
e domiciliado na cidade de Patrocínio Paulista/SP, na Rua Remo Berteli, oº 900, bairro Marumbé, 
CEP 14415-000, RG 25.450.342-1-SSP/SP, inscrito no CPF/ME 263.611.488-23, como membro do 
Conselho de Administração da Companhia, todos para mandatos unificados de 2 anos contados 
a partir de 29/11/2021. Seguindo a ordem do dia, verificou-se não haver outros assuntos a serem 
deliberados. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a palavra foi novamente oferecida a todos 
que dela quisessem fazer uso e, ninguém se manifestando, a reunião foi suspensa pelo tempo ne-
cessário à lavratura da presente ata. Retomada a sessão, fez-se a leitura da ata, a qual foi aprovada e 
assinada por todos os presentes. Para constar essa ata é cópia fiel da ata lavrada nos livros próprios 
da Companhia. Patrocínio Paulista, 25/04/2022. Jucesp nº 277.145/22-3 em sessão de 31/05/2022. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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