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Id: 2166405

CENTRO TECNOLÓGICO SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS S.A.
CNPJ/MF 15.363.867/0001-89 - NIRE 33.300.302.158
Ata de AGOE: 1. Data, Hora e Local: Aos 24/01/19, às 12 hs, na se-
de da Centro Tecnológico Soluções Sustentáveis S.A. ("Cia"), locali-
zada na cidade e Estado do RJ, na Av. João Cabral de Mello Neto.
850, Bl 3, East Tower, sls 1.405 e 1.406, parte. 2. Convocação e Pre-
sença: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma
do disposto no art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76 ("Lei das SA"). tendo
em vista o comparecimento da única acionista representando a tota-
lidade do capital social da Cia, conforme assinatura constante no Livro
de Presença de Acionistas da Cia. 3. Composição da Mesa: Nos ter-
mos do Art. 16, (b), do Estatuto Social da Cia, Mauro Fumio Yama-
moto, na qualidade de Diretor Técnico da Cia, presidirá a Assembléia,
tendo convidado a mim, Ivan Montenegro de Menezes, para secreta-
riar os trabalhos, ficando assim composta a Mesa. 4. Ordem do Dia:
Deliberar acerca: (i) da alteração da composição dos membros da Di-
retoria da Cia; (ii) da aprovação das demonstrações financeiras refe-
rente ao exercício de 2018. 5. Deliberações: Após exame e discussão
das matérias constantes da ordem do dia, a acionista, sem quaisquer
ressalvas ou restrições, deliberou o quanto segue: 5.1. Consignar, nos
termos de cartas de renúncia apresentadas à Cia e que ficarão ar-
quivadas na sede social, as renúncias dos atuais membros da Dire-
toria da Cia, quais sejam, os Srs.: (a) Gustavo Emina, brasileiro, di-
vorciado, empresário, CI RG 10.896.014-7 IFP/RJ, CPF/MF
070.733.957-02, residente e domiciliado na cidade e Estado do RJ, na
Rua Jorge Dodsworth Martins, 26, C01, ao cargo de Diretor Presiden-
te da Cia; (b) Newton de Souza Junior, brasileiro, casado, advogado,
OAB/RJ 62.291, CPF/MF 848.556.657-20, residente e domiciliado na
cidade e Estado do RJ, na Prç Antônio Callado, 175, apto. 701, ao
cargo de Diretor Jurídico Administrativo da Cia; e (c) Leonardo Szc-
zerb, brasileiro, casado, economista, CI RG 13.021.766-4, CPF/MF

055.807.217-81, residente e domiciliado na cidade e Estado do RJ, na
Rua Getúlio das Neves 31, apto. 104, ao cargo de Diretor Financeiro
da Cia; outorgando aos Diretores renunciantes a mais ampla, geral,
irrevogável, irretratável e irrestrita quitação de todas e quaisquer obri-
gações que porventura existam ou venham a existir relativas aos pe-
ríodos em que exerceram a administração da Companhia, para mais
nada a reclamar, a qualquer tempo e a que título for. 5.2. Alterar o
cargo do seguinte membro da Diretoria, Sr. Ivan Montenegro de Me-
nezes, brasileiro, casado, engenheiro, CI RG M-3047808 SSP/MG,
CPF/MF 569.928.906-20, residente e domiciliado na cidade de Nova
Lima, Estado de MG, na Rua Grandolfo, 235, passando de Diretor de
Implantação e Operação para Diretor Presidente da Cia. 5.3. Ato con-
tínuo, eleger para compor a Diretoria da Cia, Andrea Marques de Al-
meida, brasileira, casada, engenheira de produção, CI RG 07.648.624-
0, CPF/MF 014.701.357-79, residente e domiciliada na cidade e Es-
tado do RJ, na Av. Epitácio Pessoa, 2.030, ao cargo de Diretora Fi-
nanceira da Cia. 5.4. Os Diretores em tela comprometeram-se a exer-
cer as atribuições dos respectivos cargos com fiel observância dos
deveres impostos por lei e pelo Estatuto Social da Cia, tendo decla-
rado, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer as atribui-
ções inerentes ao cargo, por lei especial ou em virtude de condena-
ção criminal, ou por estar sob efeitos de condenação a pena que ve-
de, ainda que temporariamente, o exercício de cargos públicos ou da
atividade mercantil, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concor-
rência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade,
na forma da legislação aplicável; tudo conforme termos de posse la-
vrados em livro próprio. 5.5. Em observância ao disposto no Art. 7º,
§1º, do Estatuto Social da Cia, consignar que o prazo de mandato
dos membros da Diretoria unificado é de 2 anos, sendo assim, Ivan

Montenegro de Menezes e Andrea Marques de Almeida eleitos na
presente data com mandato até 07/01/21. 5.6. Aprovar a fixação do
montante global da remuneração dos administradores da Cia no valor
de até R$ 10.000.000,00. 5.7. Aprovar, depois de examinadas e dis-
cutidas, sem quaisquer reservas ou ressalvas, e considerando sanada
a falta de publicação de anúncios e a não observância dos prazos
previstos no art. 133 e §§ da Lei das S/A, as contas dos adminis-
tradores e as demonstrações financeiras da Cia referentes ao exer-
cício social encerrado em 31/12/18, publicadas no DOERJ, Parte V, p.
4, do dia 23/01/19, e no Diário Comercial, p. 8, do dia 23/01/19. 5.7.1.
Tendo em vista a apuração de prejuízo líquido no exercício de 2018
no montante de R$7.764.595,51, o qual deve ser absorvido por parte
do saldo da reserva de capital, nos termos do § único do art. 200 da
Lei das S/A, a deliberação sobre destinação do lucro líquido e dis-
tribuição de dividendos restou prejudicada. 5.8. Registrar que o Con-
selho Fiscal da Cia não se encontra instalado. 5.9. Autorizar a ad-
ministração da Cia a praticar todos os atos e tomar todas as provi-
dências necessárias à formalização, efetivação e administração das
deliberações desta Assembléia. 6. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nin-
guém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo ne-
cessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a presente ata
lida, conferida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pela
acionista. 7. Assinaturas: Mesa: Mauro Fumio Yamamoto - Presidente;
Ivan Montenegro de Menezes - Secretário. Acionista Presente: New
Steel S.A., neste ato devidamente representada, na forma do seu Es-
tatuto Social, por Ivan Montenegro de Menezes e Mauro Fumio Ya-
mamoto. A presente ata é cópia fiel da ata original transcrita no Livro
de Atas das Assembléias Gerais da Cia. RJ, 24 /01/19. Mesa:Maufo
Fupiio Yamamoto - Presidente da Mesa, Ivan Montenegro de Menezes
- Secretário da Mesa. Jucerja Reg 3516846, em 13/02/19. Id: 2166357
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