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AÇO VERDE DO BRASIL S.A. 
 

CNPJ/MF 07.636.657/0001-99 
NIRE 213.0000.146-8 

 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2021 
 

Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de abril de 2021, às 11:00 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. 
 
Publicações:  As demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer da Ernst Young Auditores 
Independentes S.S., relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, foram publicadas no 
jornal O Progresso, edição do dia 20/04/2021, páginas C2-3 a C2-5 e no Diário Oficial do Estado do 
Maranhão, edição do dia 23/04/2021, páginas 32 a 34. 
 
Convocação e Presença: Dispensada em razão da presença dos titulares da totalidade do capital 
social da Companhia, nos termos do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por 
Ações, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 
 
Mesa: Presidente: Ricardo Nascimento. Secretária: Silvia Carvalho Nascimento e Silva. 
 
Ordem do dia: deliberar sobre: em sede de Assembleia Geral Ordinária: (i) a aprovação das 
demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2020; (ii) a destinação dos resultados da Companhia apurados no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (iii) a fixação da verba global de remuneração da 
Administração da Companhia; em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (iv) a alteração da 
composição da Diretoria Companhia; (v) a consequente alteração do Artigo 16º do Estatuto Social da 
Companhia tendo em vista o item (iv) da ordem do dia; e (vi) a autorização da criação da Filial – 
Fazenda Água Branca, situada na Rodovia BR 365, KM 245, Buritizeiro/MG, CEP 39.280-000. 
 
Deliberações: Os Acionistas da Companhia, sem quaisquer ressalvas ou restrições, decidiram: 
 
Em sede de Assembleia Geral Ordinária: 
 
(i) aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020;  
 
(ii) declarar que: (a) houve apuração de lucros no valor de R$ 99.961.059,02 (noventa e nove 
milhões, novecentos e sessenta e um mil, cinquenta e nove Reais e dois centavos) no exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) houve movimentação patrimonial positiva da conta de 
lucros do exercício no valor de R$ 19.476.541,04 (dezenove milhões, quatrocentos e setenta e seis 
mil, quinhentos e quarenta e um reais e quatro centavos) correspondente à realização de reserva de 
Ajuste de Avaliação Patrimonial; e (c) houve movimentação patrimonial positiva da conta de lucros 
do exercício no valor de R$ 6.042.599,04 (seis milhões, quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e 
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nove reais e quatro centavos) correspondente à reapropriação da Reserva de Incentivos Fiscais. 
Considerando o exposto, os acionistas aprovam a seguinte destinação dos lucros: (a) R$ 4.998.052,95 
(quatro milhões, novecentos e noventa e oito mil, cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos), 
equivalentes a 5% (cinco por cento) dos lucros operacionais apurados serão destinados para Reserva 
Legal, conforme determinado pela legislação aplicável; (b) R$ 82.488.013,07 (oitenta e dois milhões, 
quatrocentos e oitenta e oito mil, treze reais e sete centavos), referentes aos lucros operacionais 
apurados, serão destinados para Reserva de Incentivos Fiscais, conforme determinado pela 
legislação aplicável; (c) R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), referentes aos lucros 
operacionais apurados, serão destinados para pagamento de dividendos fixos e prioritários das ações 
preferenciais classe B, conforme determinado pelo estatuto social e acordo de acionistas da 
Companhia; (d) R$ 574.749,71 (quinhentos e setenta e quatro mil setecentos e quarenta e nove Reais 
e setenta e um centavos) serão destinado para pagamento de dividendos às ações ordinárias, 
conforme determinado pelo acordo de acionistas da Companhia; e (e) R$ 36.439.383,39 (trinta e seis 
milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos), 
correspondentes à soma (c.1) da integralidade do resultado da realização de reserva de Ajuste de 
Avaliação Patrimonial; (c.2) da integralidade do resultado da reapropriação da Reserva de Incentivos 
Fiscais; e (c.3) do saldo remanescente dos lucros operacionais apurados no exercício, serão 
destinados para Reserva de Garantia Operacional. Os acionistas declaram, ainda, que o dividendo 
mínimo obrigatório previsto pelo estatuto social e acordo de acionistas da Companhia será imputado 
ao valor corresponde dos  dividendos distribuídos com base nas alíneas (c) e (d) anteriores; 
 
(iii) aprovar a fixação da verba global de remuneração da Administração da Companhia, para o 
exercício social de 2021, em até R$ 3.151.426,00 (três milhões, cento e cinquenta e um mil, 
quatrocentos e vinte e seis reais), que serão corrigidos pelo INPC a partir de setembro de 2021, a 
depender da data base definida a cada Diretor em contrato de trabalho, vigente até a próxima 
Assembleia Geral Ordinária, cabendo à Diretoria estabelecer, em reunião de seus membros, os 
honorários individuais.  
 
Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: 
 
(iv) aprovar a alteração da composição da Diretoria, a partir da presente data, mediante a 
extinção do cargo de Diretor Adjunto, passando a Diretoria da Companhia a ser composta por até 4 
(quatro) membros, sendo: (a) 01 (um) Diretor Presidente; (b) 01 (um) Diretor Financeiro; (c) 01 (um) 
Diretor Industrial; e (d) 01 (um) Diretor Comercial;  
 
(v) aprovar, em vista do item (iv) acima, a alteração da redação do Artigo 16º do Estatuto Social 
da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: 
 
“Artigo 16º - A Diretoria da Companhia será composta por até 4 (quatro) 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) 01 (um) Diretor Presidente; 
(ii) 01 (um) Diretor Financeiro; (iii) 01 (um) Diretor Industrial; e (iv) 01 (um) Diretor Comercial.” 
 
(vi) autorizar a abertura da Filial – Fazenda Água Branca, situada na Rodovia BR 365, KM 245, 
Buritizeiro/MG, CEP 39.280-000, atribuindo a esta filial atividades de: Cultivo Eucalipto - CNAE 0210-
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1/01, Extração de Madeira em Florestas Plantadas - CNAE 0210-1/07 e Produção de carvão vegetal - 
florestas plantadas – CNAE 0210-1/08. 
 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da 
palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma 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 assinada. Presidente: Ricardo Nascimento. Secretária: Silvia Carvalho Nascimento e 
Silva. Acionistas: (i) LSN Participações Ltda.; (ii) Regina Carvalho Nascimento; (iii) Ricardo Carvalho 
Nascimento; (iv) Ricardo Nascimento; e (v) Silva Carvalho Nascimento e Silva. 
 
 
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 2, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão. 

 
 

Açailândia, 30 de abril de 2021 
 
 
Mesa: 
 
 

__________________________________ 
RICARDO NASCIMENTO 
Presidente 

__________________________________ 
SILVIA CARVALHO NASCIMENTO E SILVA 
Secretária 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AÇO VERDE DO BRASIL S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome

00485597683

00739251600
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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