
 

 

URBA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. 

CNPJ/ME 10.571.175/0001-02 
NIRE 31.300.101.49-5 

Companhia Aberta 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2022 

 

1. Data, Hora e Local: Realizada às 16:00 horas do dia 11 de abril de 2022, na sede social da Companhia, 
na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, conjunto 01, bairro Estoril, em Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais. 

 

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 17, parágrafo segundo, 
de seu Estatuto Social. Presente, ainda, a Diretora Presidente da Companhia, Sra. Érika Matsumoto. 

 

3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza e secretariados pelo 
Sr. José Roberto Diniz Santos. 

 

4. Ordem do dia: Deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) Aprovação de cenários de Business Plan 
2022 a 2026; (ii) Aprovação da extinção do Comitê de Estratégia e Inteligência; (iii) Aprovação das 
revisões de políticas e regimentos internos; (iv) Eleição de membros efetivos e membros participantes 
para compor o Comitê de Governança, Riscos e Compliance; (v) Autorização à Diretoria a praticar os 
atos necessários e convenientes à efetivação das deliberações anteriores; (vi) Lavratura da ata na forma 
de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei 6.404/1976.  

 

5. Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, as seguintes 
deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade: 

 

(i)  Após apresentado o cenário projetado para os anos de 2022 a 2026, considerando a avaliação 
prévia do Comitê de Finanças, foi solicitada a preparação de cenários adicionais considerando 
crescimento mais acelerado para os próximos anos;  
 
(ii) Aprovar a extinção do Comitê de Estratégia e Inteligência da Companhia; 
 
(iii) Aprovar as revisões e a implementação das alterações realizadas nas seguintes Políticas e 
Regimentos Internos: (iii.a) Política de Divulgação de Informação relevante; (iii.b) Política de Indicação 
de Administradores; (iii.c) Política de Negociação de Valores Mobiliários; (iii.d) Política de 
Remuneração e Incentivo de Administradores; (iii.e) Política de Transações com Partes Relacionadas; 
(iii.f) Regimento Interno do Comitê de Pessoas; (iii.g) Regimento Interno do Comitê de Finanças; (iii.h) 



Regimento Interno do Comitê de Governança, Riscos e Compliance; (iii.i) Regimento Interno do 
Conselho de Administração, na forma constante dos documentos apresentados na presente data, que 
ficam arquivados na sede da Companhia;  
 
(iv) Aprovar a eleição dos seguintes membros do Comitê de Governança, Riscos e Compliance da 
Companhia, para um mandato de 04 (quatro) meses, prorrogáveis até a próxima Reunião do Conselho 
de Administração que membros de seus comitês de assessoramento: (iv.a) MARCO TÚLIO DE 
OLIVEIRA ALVES, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº MG 14.222.146 
expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 089.260.806-41, com endereço comercial na 
Avenida Professor Mário Werneck nº 621, 10º andar, conjunto 01, bairro Estoril, na cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610, para o cargo de membro efetivo do Comitê de 
Governança, Riscos e Compliance; (iv.b) JULIANA ASCHAR, brasileira, advogada, inscrita na  OAB/MG 
98.416 e no CPF/ME sob o nº 042.950.206-05, com endereço comercial na Avenida Professor Mário 
Werneck nº 621, 10º andar, conjunto 01, bairro Estoril, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, CEP 30.455-610, para o cargo de membro participante do Comitê de Governança, Riscos e 
Compliance; e (iv.c) DAVIDSON DOS SANTOS CAIRES, brasileiro, solteiro, administrador, portador da 
Carteira de Identidade nº MG-15640201, expedida pela PC/MG, inscrito no CPF/ME sob o 
nº 103.323.366-89, com endereço comercial na Avenida Professor Mário Werneck nº 621, 10º andar, 
conjunto 01, bairro Estoril, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610, para 
o cargo de membro participante do Comitê de Governança, Riscos e Compliance; (iv.d) Consignar que 
os membros do Comitê de Governança, Riscos e Compliance ora eleitos tomarão posse, nesta data, 
mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse, nos quais declaram, para todos os fins de 
direito, não estar incursos em nenhum dos impedimentos legais para o exercício das atividades 
empresariais ou de administração (nos termos da legislação aplicável), na forma constante dos 
documentos aprovados por este Conselho de Administração e arquivados na sede da Companhia; (iv.e) 
Consignar que o Comitê de Governança, Riscos e Compliance é, portanto, composto pelos seguintes 
membros: Érika Matsumoto, na qualidade de membro efetivo; José Roberto Diniz Santos, na 
qualidade de membro efetivo; Pedro Carlos Saldanha Auler, na qualidade de membro efetivo; Fásia 
Germana Bezerra Braga, na qualidade de membro efetivo; Marco Tulio de Oliveira Alves, na qualidade 
de membro efetivo; Juliana Aschar, na qualidade de membro participante; e Davidson dos Santos 
Caires, na qualidade de membro participante; 
 
(v) Autorizar a Diretoria a praticar todos e quaisquer atos e celebrar todos e quaisquer documentos 
que se façam necessários ou convenientes à efetivação das deliberações acima; 

 

(vi) Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei 6.404/1976.  

 

Ainda, fica consignado que, nesta reunião, foi apresentado:  

(a) A captação, através do processo de emissão de debêntures, simples, não conversíveis em 

ações, pela IN/CVM 476, sob regime de garantia firme pela Caixa Econômica Federal, que será 

objeto de deliberação em Reunião do Conselho de Administração, que ocorrerá no dia 22 de 

abril de 2022; 

(b) O land bank atual e projeção considerando terrenos em análise. 



6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, da qual foi lavrada a presente 
Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.  

 

Belo Horizonte, 11 de abril de 2022. 

 

 
Rubens M. Teixeira de Souza 

Presidente da Mesa  
José Roberto Diniz Santos 

Secretário da Mesa 
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Presidente do Conselho de Administração 
 

Leonardo Guimarães Corrêa 
Membro do Conselho de Administração 

 
 
 
 

Rafael N. Menin Teixeira de Souza 
Membro do Conselho de Administração 

Junia Maria de Sousa Lima Galvão  
Membro do Conselho de Administração 

 
 
 
 

Jercineide Pires de Castro  
Membro do Conselho de Administração 

Luiz Antônio Nogueira de França  
Membro Independente do Conselho de 

Administração 
 

 

 

Mônica Freitas Guimarães Simão  
Membro Independente do Conselho de 

Administração 

José Felipe Diniz  
Membro Independente e Vice-Presidente do 

Conselho de Administração 
 

 
 

(Parte integrante da Ata de Reunião do Conselho de Administração da URBA DESENVOLVIMENTO 
URBANO S.A., realizada em 11 de abril de 2022.) 

 


