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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
 
Ficam os senhores acionistas da URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. (“Companhia”) convocados para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar na sede da Companhia, na Avenida 
Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, em primeira 
convocação, no dia 25 de abril de 2022, às 16 horas, para examinar, discutir e votar sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 
 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária: 
 

1. Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e as 

Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2021; 

 

2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2021; 

 

3. Deliberar sobre a alteração do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia para excluir os parágrafos 6º e 

7º; 

 

4. Eleger individualmente os membros efetivos do Conselho de Administração, com mandatos de 02 (dois) 

anos, prorrogáveis até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberará sobre as contas do 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, e fixar o número de vagas que deverão ser 

preenchidas em tal eleição; 

 

5. Fixar a remuneração anual global da Administração para o exercício social de 2022; 

 

6. Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento 

de capital aprovado pelo Conselho de Administração, dentro do limite de capital autorizado, e alteração 



do número de ações em razão da emissão de novas ações, em deliberação ocorrida em reunião realizada 

no dia 07 de janeiro de 2022 e ratificação do atual capital social e ações da Companhia; 

 
7. Deliberar sobre a alteração do parágrafo 1º do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia para refletir a 

alteração do inciso II, §1º do artigo 124, Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; 

 

8. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens 

acima; 

 
9. Deliberar sobre a publicação da ata da Assembleia Geral na forma do art. 130, §2º, da lei 6.404/76, 

omitindo-se os nomes dos acionistas. 

 

 

 

Instruções Gerais:  

 
(a) as informações e documentos previstos na Instrução CVM nº 481/2009, relacionados à matéria a ser 

deliberada, assim como as demais informações e documentos relevantes para o exercício do direito 
de voto pelos acionistas, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no seu site 
de relações com investidores (https://ri.vivaurba.com.br/), bem como no site da CVM 
(www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores, em conformidade com as disposições da Lei 
das Sociedades por Ações e regulamentação da CVM; e 

(b) Nos termos do artigo 126 da Lei nº 6.404/1976, os acionistas deverão exibir documento de identidade, 
podendo ser representados por mandatários, observadas as determinações e restrições legais. Pede-
se que os documentos que comprovem a regularidade da representação sejam entregues, na sede da 
Companhia, até 48 horas antes da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 

 
Belo Horizonte, 24 de março de 2022. 

 
Rubens Menin Teixeira de Souza 

Presidente do Conselho de Administração 
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