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COMPANHIA ABERTA  

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2023 

- Nº 02/2023 -  
 

1. Data, Hora e Local: Reunião por videoconferência através da plataforma digital 

Teams, em 17 de março de 2023, às 10h. 

 

2. Publicações Legais: As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2022, foram publicadas no “Jornal do Comércio” nas 

edições impressa e digital, em 14 de março de 2023, páginas 4 a 9 e divulgadas nas 

páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM"), 

https://www.gov.br/cvm/pt-br, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), 

www.b3.com.br e da Companhia, https://ri.vipal.com/.  

 

3. Convocação: Dispensadas todas as formalidades para convocação, em virtude da 

presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do §8º, do artigo 8, do 

Estatuto Social da Companhia e consoante ao disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 

6.404/76. 

 

4. Mesa: Para Presidente de Mesa Diretiva foi escolhido o Sr. Arlindo Paludo e para 

Secretária a Srta. Iúna Hoffmann Lourenço de Lima. 

 

5.  Presença: Compareceram os acionistas detentores da totalidade do capital social da 

Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, os 

quais dispensaram previamente a presença do auditor independente. 

 

6.  Ata: A ata da Assembleia é lavrada sob a forma de sumário, consoante faculta o 

artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. 

 

7. Ordem do Dia: A Assembleia deliberou sobre a seguinte Ordem do Dia, a saber: i) 

examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do relatório do 

auditor independente, do parecer do comitê de auditoria, relativos ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2022; ii) examinar, discutir e votar o relatório da 

administração e as contas da diretoria da Companhia, bem como a proposta de 

http://www.b3.com.br/
https://ri.vipal.com/


destinação do resultado do exercício; e, iii) fixação da remuneração anual global da 

administração da Companhia. 

 

8.  Deliberações: Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram o seguinte:  

 

8.1. Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, pertinentes ao Exercício 

Social encerrado em 31 de dezembro de 2022, compostas do balanço patrimonial, 

demonstrações do resultado do exercício, das mutações do patrimônio líquido, dos 

resultados abrangentes e dos fluxos de caixa, bem como as respectivas notas 

explicativas, relatório do auditor independente e parecer do comitê de auditoria. 

 

8.2. Aprovar o relatório da administração e as contas da diretoria da Companhia, 

relativos ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2022. 

 

8.3. Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado 

em 31 de dezembro de 2022, no montante de R$168.070.074,61 (cento e sessenta e oito 

milhões, setenta mil, setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), que após  a 

constituição da “Reserva Legal” de R$8.403.503,73 (oito milhões, quatrocentos e três 

mil, quinhentos e três reais e setenta e três centavos), foi deliberada: (a) distribuição 

de dividendos obrigatórios no montante de R$39.916.642,72 (trinta e nove milhões, 

novecentos e dezesseis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e dois 

centavos); e, (b) a destinação do saldo remanescente do lucro líquido do exercício, no 

valor de R$119.749.928,16 (cento e dezenove milhões, setecentos e quarenta e nove 

mil, novecentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), com a realização da 

depreciação do custo atribuído no montante de R$3.679.284,16 (três milhões, seiscentos 

e setenta e nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos), 

totalizando R$123.429.212,24 (cento e vinte e três milhões, quatrocentos e vinte e nove 

mil, duzentos e doze reais e vinte e quatro centavos), para a conta de “Reserva 

Especial” estatutária. 

 

8.4. Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia em até 

R$7.193.000,00 (sete milhões, cento e noventa e três mil reais), cabendo ao Conselho 

de Administração definir a distribuição individual entre os membros do Conselho de 

Administração e da Diretoria.  

 

9. Encerramento e Assinaturas: Nada a mais a ser tratado, foi concluída a Assembleia, 

tendo-se lavrado a presente ata no Livro de Registro de Assembleias Gerais, que lida e 

achada conforme foi devidamente assinada por todos os presentes, a saber: Sr. Arlindo 

Paludo, Presidente; Srta. Iúna Hoffmann Lourenço de Lima, Secretária; Paludo 

Participações S.A., representada por seu Diretor Presidente, Sr. Arlindo Paludo e por 



seu Diretor Executivo, Sr. Nadir Luiz Guidolin; e, Miguel Paludo, representado por seu 

procurador, Dr. Marcelo Berbigier Weber, acionistas. 

 

 

Nova Prata, RS, 17 de março de 2023. 

Mesa: 

 

____________________________________ 

Arlindo Paludo 

Presidente 

____________________________________ 

Iúna Hoffmann Lourenço de Lima 

Secretária 

 

 

Acionistas: 

 

____________________________________ 

Paludo Participações S.A. 

p. Arlindo Paludo – Diretor Presidente  

 

 

 

 

____________________________________ 

Paludo Participações S.A. 

p. Nadir Luiz Guidolin – Diretor Executivo 

 

 

____________________________________ 

Miguel Paludo 

p.p. Dr. Marcelo Berbigier Weber 
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