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AÇO VERDE DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 07.636.657/0001-99
NIRE 213.0000.146-8
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2020
Data, Hora e Local: Aos 01 dias do mês de novembro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da
AÇO VERDE DO BRASIL S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Açailândia, Estado do
Maranhão, na Rodovia BR 222, KM 14,5, Distrito de Pequiá, CEP 65930-000.
Convocação e Presença: Dispensada em razão da presença dos acionistas titulares da totalidade
do capital social da Companhia, nos termos do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei
6.404/76 (“Lei das S.A.”), conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da
Companhia.
Mesa: Presidente: Ricardo Nascimento. Secretária: Silvia Carvalho Nascimento e Silva.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a retificação da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, realizada em 22 de junho de 2020, às 11:00 hrs, devidamente registrada perante a
Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o n. 20200490133, em sessão de 09/07/2020
(“AGE”), em relação a criação de ações preferenciais da Companhia; (ii) a ratificação da
conversão de ações ordinárias de emissão da Companhia em ações preferenciais; (iii) a
ratificação das características das ações preferenciais de emissão da Companhia; (iv) a
aprovação, em vista dos itens (i), (ii) e (iii) acima, da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia; (v) a aprovação da exclusão do atual parágrafo 2º, Artigo 7º do Estatuto Social da
Companhia; (vi) a aprovação, em vista do item (v) acima, da alteração do Artigo 7º do Estatuto
Social da Companhia; (vii) a alteração do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia; (viii) a
autorização da constituição de garantias fidejussórias por meio de aval ou fiança, garantias reais
de cessão fiduciária de títulos e de direitos creditórios, incluindo aplicações financeiras, títulos
e recebíveis, penhor mercantil ou rural, alienação fiduciária e hipoteca, sejam referidos bens
integrantes de qualquer parte do ativo da Companhia, independentemente dos valores
envolvidos, para garantir as obrigações assumidas pela CBF Indústria de Gusa S.A., inscrita no
CNPJ sob o nº 36.312.056/0010-10 ou suas filiais, nas operações contratadas junto à instituições
financeiras ou de crédito, assim como por qualquer outra empresa pertencente ao Grupo
Ferroeste, ratificando todos os atos já praticados junto às instituições financeiras até a presente
data; e (ix) a aprovação da consolidação do Estatuto Social da Companhia
Deliberações: Os Acionistas da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou
restrições, decidem:
(i)

aprovar a retificação da AGE para excluir a deliberação constante do item (i) que
aprovou a criação de ações preferenciais de emissão da Companhia, tendo em vista

_____________________________________________________________________________________
Página 1 de 11

Página 2 de 12

que a Companhia, na realidade, já possuía 363.459 (trezentas e sessenta e três mil,
quatrocentas e cinquenta e nove) ações preferenciais;
(ii)

tendo em vista o item (i) acima, ratificar a conversão de 100.984 (cem mil,
novecentas e oitenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal
de emissão da Companhia de titularidade do acionista Leonardo Carvalho
Nascimento em 100.984 (cem mil, novecentas e oitenta e quatro) ações
preferenciais, passando o capital social da Companhia a ser composto por 505.606
(quinhentas e cinco mil, seiscentas e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, e 464.443 (quatrocentas e sessenta e quatro mil, quatrocentas e quarenta
e três) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal;

(iii)

ratificar, ainda, as seguintes caracteristicas das ações preferenciais de emissão da
Companhia: (a) as ações preferenciais não terão direito a voto; e (b) terão direito a
prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, nos termos do artigo 17, inciso II
da Lei das S.A.;

(iv)

aprovar, em vista das deliberações dos itens (i), (ii) e (iii) acima, a rerratificação do
art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte e
nova redação:
“Art. 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) representado por: (i) 505.606
(quinhentas e cinco mil, seiscentas e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal; e (ii) 464.443 (quatrocentas e sessenta e quatro mil, quatrocentas e
quarenta e três) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal.
Parágrafo Único. As Ações Preferenciais não terão direito a voto, mas gozarão do
direito de prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, nos termos do artigo 17,
inciso II da Lei das S.A.”

(v)

aprovar a exclusão do atual parágrafo 2º, Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia;

(vi)

aprovar, em vista da deliberação do item (v) acima, a alteração do art. 7º do Estatuto
Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte e nova redação:
“Art. 7º Depois de realizados ¾ (três quartos), no mínimo, do capital social, a
companhia poderá aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações,
cujo preço da emissão deverá ser fixado pela Assembleia Geral.
Parágrafo 1º.Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão
preferência para subscrição nos aumentos de capital, direito que deverá ser
exercido pelos mesmos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de
decadência, o que será contado a partir da data da publicação no órgão oficial, da
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Ata da Assembleia Geral que autorizar o aumento ou, se assim decidir a Assembleia
Geral, a partir de sua realização.
Parágrafo 2º A Assembleia Geral estabelecerá em que condições será realizada a
subscrição de ações do aumento de capital, o que constará no Boletim de
Subscrição.
Parágrafo 3º O acionista que não fizer o pagamento nas condições estabelecidas
pela Assembleia Geral e constantes do Boletim de Subscrição, ficará de pleno direito
constituído em mora, sujeitando-se ao pagamento de juros de mora de 6% (seis por
cento) ao ano, sobre o valor do débito, além de correção monetária, se houver, e
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da prestação.”
(vii)

aprovar a alteração do Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, que passa a
vigorar com a seguinte nova redação:
“Art. 21 - Todos os documentos que envolvam obrigações para com a Companhia,
inclusive em favor de terceiros e ainda que contrários ao seu objeto social, como
emissão, saque, endosso, aceite e aval de títulos de créditos em geral, tais como
duplicatas, cheques bancários, notas promissórias, letras de câmbio, conhecimento de
depósito, “warrants” e outros, contratos de qualquer natureza, principalmente
bancários e de câmbio, correspondências e outros documentos, deverão conter
assinaturas de dois Diretores, quando este não estiver assinado pelo Diretor
Presidente, ou de um procurador com poderes específicos e um membro da Diretoria,
ou de dois procuradores com poderes específicos.”

(viii)

autorizar a constituição de garantias fidejussórias por meio de aval ou fiança,
garantias reais de cessão fiduciária de títulos e de direitos creditórios, incluindo
aplicações financeiras, títulos e recebíveis, penhor mercantil ou rural, alienação
fiduciária e hipoteca, sejam referidos bens integrantes de qualquer parte do ativo
da Companhia, independentemente dos valores envolvidos, para garantir as
obrigações assumidas pela CBF Indústria de Gusa S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
36.312.056/0010-10 ou suas filiais, nas operações contratadas junto à instituições
financeiras ou de crédito, assim como por qualquer outra empresa pertencente ao
Grupo Ferroeste, ratificando todos os atos já praticados junto às instituições
financeiras até a presente data. Ainda, Autorizar os Diretores da Companhia a
praticarem todos os atos necessários para a implementação das deliberações ora
aprovadas ou outorgar poderes para mandatários.

(ix)

aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a redação constante
do Anexo I à presente ata.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes manifestou intento
para fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma
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de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei das S.A., que, lida e achada
conforme, foi por todos os presentes assinadas. Presidente: Ricardo Nascimento. Secretária:
Silvia Carvalho Nascimento e Silva. Acionistas: LSN Participações Ltda., Leonardo Carvalho
Nascimento, Regina Carvalho Nascimento, Ricardo Carvalho Nascimento, Ricardo Nascimento e
Silvia Carvalho Nascimento e Silva.
Açailândia/MA, 01 de novembro de 2020
A presente Ata, assinada digitalmente apenas pelo Presidente e Secretária da mesa, confere
com a original transcrita e assinada por todos os presentes no livro Registro de Atas das
Assembleias Gerais nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão.
Mesa:

__________________________________
RICARDO NASCIMENTO
Presidente

__________________________________
SILVIA CARVALHO NASCIMENTO E SILVA
Secretária

Acionistas:

_________________________________
RICARDO NASCIMENTO

_________________________________
SILVIA CARVALHO NASCIMENTO E SILVA

_________________________________
LSN PARTICIPAÇÕES LTDA.

_________________________________
LEONARDO CARVALHO NASCIMENTO

_________________________________
RICARDO CARVALHO NASCIMENTO

_________________________________
REGINA CARVALHO NASCIMENTO
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ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA AÇO VERDE DO BRASIL S.A.
REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2020
ESTATUTO SOCIAL DA
AÇO VERDE DO BRASIL S.A.

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo 1.
A denominação da companhia é AÇO VERDE DO BRASIL S.A, que se rege pelas
disposições deste Estatuto Social e da legislação vigente aplicável.
Artigo 2.
A companhia tem sede e foro na Rodovia BR 222, km. 14,5 – Distrito de Pequiá,
Município de Açailândia/MA, podendo, a critério da Diretoria, instalar filiais ou escritórios em
qualquer parte do território nacional ou no exterior.
Artigo 3.
O objeto social é a industrialização, comercialização, inclusive importação e
exportação de produtos siderúrgicos, em especial aço e ferro gusa em todas as suas formas e
seus subprodutos; bem como insumos e equipamentos necessários à sua produção,
transformação ou beneficiamento, comercialização de florestas próprias e seus produtos,
exploração de florestas, extração de madeiras, produção de carvão vegetal, cultivo de eucalipto,
tendo em vista a geração de reduções de emissões e remoções de gases de efeito estufa no
âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Kioto, ou de outros sistemas
de comercialização de créditos de carbono; fabricação de cimento; extração de minerais
metálicos e não metálicos, comércio, exportação e distribuição de produtos agrícolas em geral,
próprios ou de terceiros, em seus estados in natura, brutos, beneficiados ou industrializados,
produtos de qualquer natureza, fabricação de gases industriais e a participação em outras
sociedades observadas as disposições legais.
Artigo 4.
É indeterminado o prazo de duração da companhia, contando-se o início de suas
atividades a partir dos registros de seus atos constitutivos nos órgãos competentes.

CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL, AÇÕES E ACIONISTAS
Artigo 5.
O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) representado por: (i) 505.606 (quinhentas e cinco
mil, seiscentas e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e (ii) 464.443
(quatrocentas e sessenta e quatro mil, quatrocentas e quarenta e três) ações preferenciais,
nominativas e sem valor nominal.
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Parágrafo Único – As Ações Preferenciais não terão direito a voto, mas gozarão do direito de
prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, nos termos do artigo 17, inciso II da Lei das
S.A.
Artigo 6.
Somente os titulares de ações ordinárias poderão exercer o direito de voto nas
deliberações das Assembleias Gerais.
Artigo 7.
Depois de realizados ¾ (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia
poderá aumentá-lo mediante subscrição pública ou particular de ações, cujo preço da emissão
deverá ser fixado pela Assembleia Geral.

Parágrafo 1º Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão
preferência para subscrição nos aumentos de capital, direito que deverá ser exercido pelos
mesmos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência, o que será contado a
partir da data da publicação no órgão oficial, da Ata da Assembleia Geral que autorizar o
aumento ou, se assim decidir a Assembleia Geral, a partir de sua realização.
Parágrafo 2º A Assembleia Geral estabelecerá em que condições será realizada a subscrição
de ações do aumento de capital, o que constará no Boletim de Subscrição.
Parágrafo 3º O acionista que não fizer o pagamento nas condições estabelecidas pela
Assembleia Geral e constantes do Boletim de Subscrição, ficará de pleno direito constituído em
mora, sujeitando-se ao pagamento de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, sobre o valor
do débito, além de correção monetária, se houver, e multa de 2% (dois por cento) sobre o valor
da prestação.

CAPÍTULO III
ASSEMBLÉIAS GERAIS
Artigo 8.
As Assembleias Gerais serão ordinárias e extraordinárias e serão convocadas e
realizadas na forma da lei.

Parágrafo 1º A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á, anualmente, até quatro meses
seguintes do término do exercício social, para:
a)

tomar as contas dos administradores, discutir e votar as Demonstrações Financeiras;

b)

deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de
dividendos;

c)

eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando for
o caso;

_____________________________________________________________________________________
Página 6 de 11

Página 7 de 12

d)

aprovar a correção da expressão monetária do capital social, se houver.

Parágrafo 2º - A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que houver justificada
conveniência, para tratar, exclusivamente, de assuntos objeto de sua convocação.
Parágrafo 3º - A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária poderão ser,
cumulativamente, convocadas e realizadas no mesmo dia, hora e local, e instrumentadas em ata
única.
Artigo 9.
Compete aos membros do Conselho de Administração a convocação das
Assembleias Gerais. Nos anúncios de convocação deverá constar a ordem do dia, o local, a data
e a hora da reunião da Assembleia.
Artigo 10.
Uma vez convocada qualquer Assembleia Geral, ficam vedadas quaisquer
transferências de ações e desdobramentos de certificados, por período não superior a 15
(quinze) dias anteriores à realização da Assembleia Geral, conforme fixado no edital de
convocação.
Artigo 11.
As pessoas presentes à Assembleia Geral deverão provar a qualidade de acionista
da companhia e exibirão documento hábil de sua identidade ou de representação.
Artigo 12.
Antes de instalada a Assembleia Geral, os acionistas assinarão o livro de Registro
de Presença de Acionistas, com as formalidades de praxe.
Artigo 13.
A Assembleia Geral será instalada de acordo com o número necessário de
acionistas previsto em lei, sendo escolhido o Presidente e o Secretário da mesa, pelos acionistas
presentes, cabendo ao Presidente da mesa a verificação da regularidade da instalação da
Assembleia Geral e determinar a ordem dos trabalhos.
Artigo 14.
As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas de acordo com os quóruns
previstos em lei.

CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
Artigo 15.
A administração da Companhia será exercida por uma Diretoria e por um
Conselho de Administração, na forma da lei, deste Estatuto e do Acordo de Acionistas.
Artigo 16.
A Diretoria da Companhia será composta por 5 (cinco) membros, pessoas físicas,
residentes no País, acionistas ou não da companhia, eleitos pelo Conselho de Administração,
destituíveis a qualquer tempo, sendo designados da seguinte forma: (i) 1 (um) Diretor
Presidente; (ii) 1 (um) Diretor Financeiro; (iii) 1 (um) Diretor Adjunto; (iv) 1 (um) Diretor
Industrial; e (v) 1 (um) Diretor Comercial.
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Artigo 17.
O período de gestão dos membros da Diretoria é de 02 (dois) anos, permitida a
reeleição. O seu prazo de gestão estender-se-á até a eleição e investidura dos novos Diretores.
Artigo 18.
Ocorrendo a vacância do cargo de Diretoria, ou impedimento de qualquer de seus
membros, caberá ao Conselho de Administração eleger novo Diretor ou designar substituto,
fixando, em qualquer tempo, o seu prazo de gestão.
Artigo 19.

Compete ao Diretor-Presidente:

(i)

presidir e convocar as reuniões da Diretoria;

(ii)

assinar isoladamente todos os documentos que envolvam obrigações para com a
companhia, como emissão, saque, endosso, aceite e aval de títulos de créditos em
geral, tais como duplicatas, cheques bancários, notas promissórias, letras de
câmbio, conhecimento de depósitos, “warrants” e outros, contratos de qualquer
natureza, principalmente bancários, de câmbio e de constituição de garantias reais
e fidejussórias, escrituras de quaisquer natureza, inclusive de venda de bens imóveis
de propriedade da companhia, transmitindo posse, Domínio, direitos e ações sobre
os referidos bens, constituir mandatários da companhia, devendo ser especificado
nos instrumentos os atos e operações que poderão praticar e a duração do
mandato, com exceção para o mandato judicial que poderá ser de duração
indeterminada;

(iii)

representar a companhia ativa e passivamente, atendidos os requisitos mínimos
estabelecidos neste Estatuto.

Artigo 20.
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

(v)

Compete à Diretoria:
assegurar o pleno funcionamento da companhia, cumprindo o presente Estatuto e
as deliberações do Conselho de Administração e das Assembleias Gerais, bem como
as disposições aplicáveis;
apresentar, caso solicitado, à Assembleia Geral e/ou ao Conselho de Administração,
conforme aplicável, anualmente, os relatórios das atividades sociais, bem como
formular propostas que devam ser levadas à deliberação da Assembleia Geral;
representar a companhia ativa e passivamente, atendidos os requisitos mínimos
estabelecidos neste Estatuto;
constituir mandatários da companhia, devendo ser especificado nos instrumentos
os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, com exceção
para o mandato judicial que poderá ser de duração indeterminada; e
praticar todos os atos necessários ao funcionamento regular da companhia.

Parágrafo 1º A Assembleia Geral poderá estabelecer que determinadas decisões de
competência dos Diretores, sejam tomadas em reunião da Diretoria.
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Parágrafo 2º - Atendidas as disposições estatutárias, o Conselho de Administração disporá sobre
as atribuições específicas de cada membro da Diretoria.
Parágrafo 3º - Os membros da Diretoria substituem-se reciprocamente, nos casos de ausência
ou impedimentos temporários.
Artigo 21.
Todos os documentos que envolvam obrigações para com a Companhia, inclusive
em favor de terceiros e ainda que contrários ao seu objeto social, como emissão, saque,
endosso, aceite e aval de títulos de créditos em geral, tais como duplicatas, cheques bancários,
notas promissórias, letras de câmbio, conhecimento de depósito, “warrants” e outros, contratos
de qualquer natureza, principalmente bancários e de câmbio, correspondências e outros
documentos, deverão conter assinaturas de dois Diretores, quando este não tiver assinado pelo
Diretor-Presidente ou de um procurador com poderes específicos e um membro da Diretoria,
ou de dois procuradores com poderes específicos.
Parágrafo Único - A Assembleia Geral ou o Conselho de Administração, conforme aplicável, em
casos especiais, poderão autorizar que a representação de que fala o inciso III do artigo 20, e as
assinaturas reguladas neste artigo, sejam prestadas por um procurador, com poderes especiais.

CAPÍTULO V
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Artigo 22.
O Conselho de Administração é composto por 3 (três) membros, todos eleitos e
destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a
sua reeleição.
Artigo 23.
Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no
exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos.
Artigo 24.
O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente, eleito pelos acionistas. O
Presidente do Conselho de Administração convocará e presidirá as reuniões do órgão.
Artigo 25.
O Conselho de Administração reunir-se á sempre que convocado pelo Presidente
ou pela maioria de seus membros. As reuniões do Conselho poderão ser realizadas por
conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que
permita a identificação do membro e a comunicação simultânea com toas as demais pessoas
presentes à reunião.

Parágrafo 1º As convocações para as reuniões serão feitas mediante comunicado escrito
entregue a cada membro do Conselho de Administração com pelo menos 5 (cinco) dias úteis de
antecedência, a menos que a maioria dos seus membros em exercício fixe prazo menor, porém,
não inferior a 48 (quarenta e oito) horas. As deliberações em reuniões do Conselho de
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Administração deverão limitar-se às matérias previstas na comunicação expedida aos membros
do Conselho, da qual deverá constar o local, data e hora da reunião, bem como, resumidamente,
a ordem do dia.
Parágrafo 2º Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas
no respectivo livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.
Artigo 26.
Compete ao Conselho de Administração as atribuições que lhe sejam cometidas
por lei e as suas deliberações serão tomadas de acordo com os quóruns previstos também em
lei

CAPÍTULO VI
CONSELHO FISCAL
Artigo 27.
A companhia terá um Conselho Fiscal composto de 03 (três) a 05 (cinco)
membros, com igual número de suplentes, pessoas físicas, residentes no País, acionistas ou não
da companhia, eleitos pela Assembleia Geral.

Parágrafo 1º O Conselho Fiscal será instalado pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas
que representem, no mínimo, um décimo das ações com direito a voto, e cada período de
funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária, após sua instalação.
Parágrafo 2º Os membros do Conselho Fiscal, quando este for instalado, terão direito a uma
remuneração que será fixada pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VI
EXERCÍCIO SOCIAL E DIVIDENDOS
Artigo 28.
O exercício social coincidirá com o ano civil, levantando-se em 31 de dezembro de
cada ano o balanço geral e demais demonstrações financeiras exigidas por lei.
Artigo 29.
Do lucro líquido apurado da demonstração de resultado do exercício e definido
pelo art. 191 da Lei das S.A.: (i) 5% (cinco por cento) serão aplicados compulsoriamente na
constituição da reserva legal até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social,
observando-se o disposto no Capítulo XVI da Lei das S.A. No exercício em que o saldo da reserva
legal acrescido dos montantes da reserva de capital exceda a 30% (trinta por cento) do capital
social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para reserva legal;
(ii) 1% (um por cento) serão distribuídos a título de dividendos mínimos obrigatórios; e (iii) o
saldo remanescente será destinado de acordo com a deliberação da maioria do capital votante.

Parágrafo 1º A companhia poderá levantar relatórios financeiros e balanços intermediários
preparados com propósitos fiscais ou para distribuição de dividendos intermediários ou
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intercalares e, por deliberação da diretoria poderá: (i) declarar e distribuir dividendos à conta
dos lucros apurados nesses balanços ou à conta dos lucros acumulados ou de reservas de lucros;
(ii) realizar o pagamento de dividendos por período inferior a 6 (seis) meses, ou juros sobre
capital próprio, desde que o total de dividendos pagos a cada período de 6 (seis) meses do
exercício social não seja superior ao valor das reservas de capital previstas no parágrafo 1º, do
artigo 182 da Lei das S.A.; e (iii) realizar o pagamento de dividendos intermediários ou juros
sobre capital próprio com receitas retidas ou reservas de lucros registradas no balanço mais
recente do ano ou referente ao período de 6 (seis) meses.
Artigo 30.
Os Acionistas deverão respeitar as disposições referentes à política de distribuição
de dividendos previstas no Acordo de Acionistas arquivado na sede da companhia.

CAPÍTULO VII
DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO, EXTINÇÃO E DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 31.
em lei.

A companhia entrará em dissolução, liquidação ou extinção nos casos previstos

Parágrafo Único - A Assembleia Geral nomeará o liquidante e determinará o modo de
liquidação, elegendo o Conselho Fiscal que deve funcionar durante o período de liquidação.
Artigo 32.
A companhia se obriga a colocar à disposição dos acionistas, no prazo máximo de
60 (sessenta) dias contados da publicação da Ata da Assembleia Geral, as ações correspondentes
ao aumento de capital, mediante incorporação de reservas, correção monetária ou subscrição
integral.
Artigo 33.
Os casos omissos regem-se pela legislação em vigor. Não havendo a norma legal
aplicável, competirá à Diretoria, “ad referendum” da Assembleia Geral subsequente, resolver.

***
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