
Sexta-feira, 29 de abril de 2022

VENTOS DE SÃO RICARDO 11 ENERGIAS
RENOVÁVEIS S.A.

CNPJ/ME nº 36.957.862/0001-54 - NIRE 24300013809
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2022
1. Data, Hora e Local: aos 14 dias do mês de março do ano de 2022, às 08h40min, na sede social da 
Ventos de São Ricardo 11 Energias Renováveis S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Lajes, Estado 
do Rio Grande do Norte, na Fazenda Itapuan, CEP 59535-000. 2. Mesa: Sra. Sabrina Cassará Andrade da 
Silva, como Presidente; e Sr. Denis Scarpato, como Secretário. 3. Convocação e Presença: dispensada nos 
termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a 
presença do único acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas 
constantes do livro de registro de presença de acionistas da Companhia. 4. Ordem do Dia: examinar e 
deliberar sobre (i) a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das 
S.A.; (ii) a alteração do objeto social da Companhia; (iii) a aceitação das renúncias dos atuais membros da 
diretoria da Companhia; (iv) a eleição dos novos membros da diretoria da Companhia; e (v) a reforma integral, 
renumeração e consolidação do estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: o acionista representando 
a totalidade do capital social da Companhia deliberou e aprovou o quanto segue: (i) a lavratura da presente 
ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, § 1º, da Lei das S.A.; (ii) a alteração do objeto 
social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo Quarto: A Companhia 
tem por objeto social o desenvolvimento, construção, operação, manutenção, bem como a comercialização 
de energia eólica, única e exclusivamente da central geradora eólica localizada no município de Lajes, Estado 
do Rio Grande do Norte, outorgada à Companhia nos termos da Resolução Autorizativa nº 9.484 emitida pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL em 24 de novembro de 2020 (“Projeto”)”. (iii) o reconhecimento 
e a aceitação das renúncias dos atuais membros da diretoria da Companhia, a saber: (i) Clarissa Della Nina 
Sadock Accorsi, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de identidade RG nº 39.294.294-X 
(SSP/SP), inscrita no CPF/ME sob o nº 070.425.117-51; (ii) Carlos Renato Xavier Pompermaier, brasileiro, 
casado, advogado, portador Cédula de identidade RG nº 203.170-92 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o 
nº 191.285.138-51; e (iii) Rodrigo Sanchez D’Elia, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 21.565.252-6 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 185.997.418-02, todos com domicílio 
profissional na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 12.495, 12º 
Andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000; conforme os termos de renúncia anexos à presente ata na forma 
do Anexo II; (iv) nos termos do artigo sétimo do estatuto social da Companhia, a eleição do seguinte novo 
membro da diretoria da Companhia: Sr. Alessandro Gregori Filho, brasileiro, casado, economista, portador 
da Cédula de Identidade nº 29.633.305-0, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 286.054.178-
03, com domicílio profissional Av. das Nações Unidas, nº 12.495, 12º andar, Bairro Brooklin Paulista, CEP 
04578-000, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, para ocupar o cargo de Diretor da Companhia, 
conforme o termo de posse anexo à esta ata na forma do Anexo III, de maneira que a Diretoria da Companhia 
passa a ser composta pelos membros Srs. (a) Anderson de Oliveira; e (b) Alessandro Gregori Filho por 
um mandato de 2 (dois) anos contados da presente data. O diretor ora eleito será investido em seu cargo 
mediante a assinatura do termo de posse em livro próprio e permanecerá em seu cargo por um mandato de 
2 (dois) anos contados da presente data. Adicionalmente, o acionista declara que, antes da presente reunião, 
recebeu e analisou informações detalhadas a respeito do currículo do possível membro a ser eleito como 
novo diretor da Companhia, sendo este profissional altamente qualificado, com sólido histórico em sua área. 
Ademais, o acionista estabeleceu que as atribuições da diretoria deverão ser realizadas sempre de forma 
conjunta por todos os membros da Diretoria. (v) a alteração, reforma integral, renumeração e consolidação 
do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar com a nova redação prevista no Anexo IV a esta ata.  
6. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos da 
assembleia, determinando que fosse lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos 
presentes. Acionista presente: Potengi Holdings S.A., p. Anderson de Oliveira e Alessandro Gregori Filho. 
Certifica-se que esta ata é cópia fiel da versão original lavrada em livro próprio.  Lajes, 14 de março de 2022. 
Mesa: Sabrina Cassará Andrade da Silva - Presidente; Denis Scarpato - Secretário. JUCERN -  Certifico o 
Registro em 20/04/2022 sob nº 20220183376. Protocolo: 220183376 de 15/03/2022.
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