PAGRISA - PARÁ PASTORIL E AGRÍCOLA S.A.
CNPJ/ME Nº 05.459.177/0001-74 - NIRE 15300008727
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Data, Hora e Local: 30/03/2022, às 8 horas na sede da Pagrisa – Pará Pastoril e Agrícola S.A.,
localizada no Município de Ulianópolis/PA, no Km 1565 da Rodovia BR 10, Bairro Interior, CEP 68.632000 (“Companhia”). 2. Presenças: Presentes os acionistas titulares de ações representando 100% do
capital social total e votante da Companhia, conforme verificado no Livro de Presença de Acionistas da
Companhia. 3. Composição da Mesa: Presidente, Sr. Murilo Villela Zancaner, e Secretário, Sr. Marcos
Villela Zancaner. 4. Convocação: Editais de convocação publicados no Jornal Amazonia, atendendo
a nova legislação Lei 13.818/19, no Impresso nas edições de 22 página 4, 23 página 4 e 24 página 4,
de março de 2022, e no Digital nas mesmas edições (www.oliberal.com/publicidadelegal), de acordo
com o art. 124, da Lei nº 6.404/1976 e suas posteriores alterações (“LSA”). 5. Ordem do Dia: Deliberar
sobre: (i) a declaração de prescrição do direito ao recebimento de dividendos declarados e colocados
à disposição no valor total de R$ 199.103,70, os quais não foram reclamados pelos acionistas da
Companhia no prazo de 3 anos, conforme estabelecido no art. 287, II, a, da LSA; e (ii) a autorização para que a administração da Companhia pratique todos os atos necessários à implementação
das deliberações aprovadas. 6. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes na
Ordem do Dia, decidiu-se, por unanimidade e sem qualquer restrição, aprovar: (i) conforme estabelecido no art. 287, II, a, da LSA, a declaração de prescrição do direito de ação dos acionistas detentores de ações preferenciais classe “A” da Companhia para haver dividendos declarados e colocados
à disposição há mais de 3 anos, sem o respectivo recebimento, no valor total de R$ 199.103,70,
sendo: R$ 69.269, declarados na Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) realizada em 30/04/2005; R$
17.599,52 declarados na AGO realizada em 30/04/2014; R$ 25.068,92 declarados na AGO realizada
em 30/04/2015; R$ 29.361,55 declarados na AGO realizada em 30/04/2016; R$ 52.433, declarados
na AGO realizada em 30/04/2017; e R$ 5.370,00 declarados na AGO realizada em 30/04/2018. (ii)
em razão do aprovado acima, a baixa do montante de R$ 199.103,70 registrado no grupo Passivo
Circulante na conta Dividendos à Pagar será levado contra a conta de Resultado do Exercício. (ii)
autorizar os administradores da Companhia a adotar todas as medidas necessárias à implementação
das deliberações acima aprovadas. 7. Encerramento: A ata foi lida e achada conforme, nada mais havendo a tratar, encerrou-se os trabalhos, sendo a presente Ata unanimemente aprovada em seu inteiro
teor e assinada, em livro próprio, pelos presentes, em 3 (três) vias de igual teor. Presentes: Mesa:
Presidente da Mesa, Sr. Murilo Villela Zancaner, e Secretário, Sr. Marcos Villela Zancaner. Acionistas
com direito a voto presentes: Priscila Villela Zancaner, Marcos Villela Zancaner, Lilia Villela Zancaner
Gomez, Fernão Villela Zancaner e Murilo Villela Zancaner. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada
em livro próprio da Companhia. Ulianópolis/PA, 30/04/2022. Jucepa nº 20000771840 em sessão de
02/05/2022. Maria de Fátima Cavalcante Vasconcelos – Secretária Geral.
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2 páginas - Datas e horá rios baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certiﬁcado de assinaturas gerado em 04 de maio de 2022, 10:13:41

Pagrisa ATA - AGE pdf
Código do documento e4a67cb0-5c39-463c-88a2-41cf02e407ba

Assinaturas
Antonio Erbeth
antonio.erbeth@oliberal.com.br

Assinou

Eventos do documento
04 May 2022, 08:31:47
Documento e4a67cb0-5c39-463c-88a2-41cf02e407ba criado por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672aa0d-3991d6d2bbfd). Email:antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-04T08:31:47-03:00
04 May 2022, 08:32:11
Assinaturas iniciadas por ANTONIO ERBETH (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd). Email:
antonio.erbeth@oliberal.com.br. - DATE_ATOM: 2022-05-04T08:32:11-03:00
04 May 2022, 08:32:23
ANTONIO ERBETH Assinou (e0a13cc6-d674-4672-aa0d-3991d6d2bbfd) - Email: antonio.erbeth@oliberal.com.br IP: 177.105.192.2 (blockbit-utm.libnet.com.br porta: 20996) - Geolocalização: -1.4397696 -48.4717274 Documento de identiﬁcação informado: 571.969.823-04 - DATE_ATOM: 2022-05-04T08:32:23-03:00

Hash do documento original
(SHA256):8b5e6da4986565fe50b68397677d03e5d4d159d9ddc9d1c375c8c4ad774b4787
(SHA512):03c7025839f30a45cf8ae53cea99fdfa1627e6707993e86445217c72e1053912fe4dd9670d71ae06f6c741a6ae56d7a88f4a504d727cd0ﬀb9e386aec17ec8b1

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima
Esse documento está assinado e certiﬁcado pela D4Sign

