
 

 

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 30 DE JUNHO DE 2022 

 

1. Data, Hora e Local: Realizada às 10:00 horas do dia 30 de junho 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. 

 

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) Aumento de capital social da Companhia, 

dentro do limite de capital autorizado, nos termos do parágrafo primeiro, do art. 6º, do Estatuto Social 

da Companhia, mediante a emissão de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal; (ii) 

Autorização à Diretoria a praticar os atos necessários e convenientes à efetivação das deliberações 

anteriores; (iii) 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)  Aprovar o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite de capital autorizado, nos 

termos do parágrafo primeiro, do art. 6º, do Estatuto Social da Companhia, no valor de R$6.253.834,34 

(seis milhões, duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro 

centavos), representado pela emissão de 1.640.321 (um milhão, seiscentos e quarenta mil, trezentos 

e vinte e uma) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de R$3,81 por ação. Em 

decorrência do aumento, o capital social da Companhia passa de R$191.164.242,94 (cento e noventa 

e um milhões, cento e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro 

centavos) para R$ 197.418.077,28 (cento e noventa e sete milhões, quatrocentos e dezoito mil e 

setenta e sete reais e vinte e oito centavos), dividido em 146.235.785  (cento e quarenta e seis milhões, 

duzentas e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco) ações ordinárias, todas nominativas, sem 

valor nominal;  

 



(ii) 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.  

 

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, 30 de junho de 2022. 

 

Rubens M. Teixeira de Souza 

Presidente da Mesa  

José Roberto Diniz Santos 

Secretário da Mesa 

 

 

 

 

Rubens M. Teixeira de Souza 

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 30 de junho de 2022. Assinada eletronicamente, via Docusign, em 

momento posterior a realização da referida deliberação.) 


