
 

 

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 13 DE JULHO DE 2022 

 

1. Data, Hora e Local: Realizada às 10:00 horas do dia 13 de julho de 2022, realizada em formato 

híbrido, na sede social da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, conjunto 

01, bairro Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com transmissão por videoconferência, 

através da Plataforma Zoom. 

 

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) Business Plan 2022 a 2031; (ii) Revisão do 

regimento interno do Comitê de Governança, Riscos e Compliance; (iii) Eleição de membro para 

compor o Comitê de Governança, Riscos e Compliance; (iv) Planejamento Estratégico da Companhia; 

(v) Avaliação de projetos de médio e alto padrão; (vi) Autorização à Diretoria a praticar os atos 

necessários e convenientes à efetivação das deliberações anteriores; (vii) 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 cenário projetado para os anos de 2022 a 2031, conforme documentação apresentada 

na presente data, considerando a avaliação prévia do Comitê de Finanças;  

 

(ii) Aprovar a versão revisada do Regimento Interno do Comitê de Governança, Riscos e Compliance, 

que passou a prever a participação de, no mínimo, um representante do Conselho de Administração, 

conforme versão arquivada na respectiva sede da Companhia; 

 

(iii) Aprovar a eleição de membro efetivo do Comitê de Governança, Riscos e Compliance da 

Companhia, para um mandato até 20 de agosto de 2022, prorrogáveis até a próxima Reunião do 

Conselho de Administração que eleger os membros de seus comitês de assessoramento: (iii.a) JUNIA 



MARIA DE SOUSA LIMA GALVÃO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, 

contadora, inscrita no CPF sob o nº 878.532.996-72 e portadora da C.I. Profissional Nº MG-088726/O-

1- CRCMG, com endereço comercial na Avenida Professor Mário Werneck, 621, 10º andar, Conj. 01, 

bairro Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o cargo de membro efetivo do Comitê 

de Governança, Riscos e Compliance; (iii.b) Consignar que o membro do Comitê de Governança, Riscos 

e Compliance ora eleito toma posse, nesta data, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, 

no qual declara, para todos os fins de direito, não estar incurso 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; (iii.c) Consignar que o Comitê de Governança, Riscos e Compliance é, portanto, 

composto pelos seguintes membros: Junia Maria de Sousa Lima Galvão, na qualidade de membro 

efetivo; 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; 

 

(iv) Aprovar o Planejamento Estratégico para o ano de 2022, conforme documentação apresentada na 

presente data;  

 

(v) Aprovar a avaliação de projetos de médio e alto padrão, para mitigar riscos de mercado e fortalecer 

a estratégia de atuação futura da Companhia;  

 

(vi) 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; 

 

(vii) 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) O forecast de 2022; 

(b) A diversificação e parcerias estratégicas; 

(c) Indicadores de inadimplência; 

(d) Planos de venda.  

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, 13 de julho 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 13 de julho de 2022. Assinada eletronicamente, via Docusign, em momento 

posterior a realização da referida deliberação.) 

 
 


