
AIMAR – AGROINDUSTRIAL DO MARANHÃO S.A. CNPJ/MF: 07.636.897/0001-93. NIRE: 213.000.014-92. ATAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁ-
RIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2022, NA FORMA SUMÁRIA. 1. DATA, HORA E LOCAL. Em 28 de abril de 2022 , às 9h00min,
na sede social da Companhia, situada na Rua Tamandaré nº 1.052, Jardim São Luis, CEP 65913-030 na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão. 2.
QUORUM. Acionistas representes na totalidade do capital votante da Companhia conforme assinaturas constantes do “Livro de Registro de Presença”. 3.
PUBLICAÇÕES. a) Aviso aos acionistas publicado nos Jornais: “O Progresso” , edições de 22/03/2022, 23/03/2022 e 24/03/2022, e “Diário Oficial do
Estado do Maranhão – DOE” , edições de 22/03/2022, 23/03/2022 e 24/03/2022. b) Convocação das Assembleias Gerais  publicado nos Jornais:  “O
Progresso” , edições de 19/04/2022, 20/04/2022 e 21/04/2022, e “Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE” , edições de 18/04/2022, 19/04/2022 e 20/
04/2022. c) Demonstrações Contábeis do exercício 2021 publicadas nos jornais:  “O Progresso” , edição de 20/04/2022 e no “Diário Oficial do Estado
do Maranhão – DOE” , edição de 20/04/2022. 4. MESA DIRIGENTE. a) Presidente:  Antonio Celso Izar; b) Secretária:  Pollyanna Prado Macedo Soares. 5. ATA.
A ata da Assembleia é lavrada sob a forma sumária, consoante faculta o art. 130 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. ORDINARIAMENTE. 6. ORDEM
DO DIA. a. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis consolidadas e individuais de suas controladas diretas
e indiretas, Maity Bioenergia Ltda, Maity Agrícola Ltda e Alfa 8 Agricultura Ltda., referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021,
acompanhados do parecer dos auditores independentes, nos termos dos arts. 132 e 133 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”); e, b. Fixação da remuneração para
Administração. 7. DELIBERAÇÕES. Aprovação por unanimidade de votos dos senhores Acionistas com abstenção dos legalmente impedidos das seguintes
matérias: a. Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis consolidadas e individuais de suas controladas diretas e indiretas, Maity Bioenergia
Ltda, Maity Agrícola Ltda e Alfa 8 Agricultura Ltda., referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, acompanhados do parecer dos auditores
independentes e parecer do conselho fiscal, nos termos dos arts. 132 e 133 da Lei das S.A. b. Destinação do lucro do exercício no valor de R$ 26.654.000,00
(vinte e seis milhões e seiscentos e cinquenta e quatro mil reais) para, nos termos do art. 189 da Lei nº 6.404/76, ser absorvido pelos prejuízos acumulados pela
Companhia, remanescendo o saldo de prejuízos anteriores no montante de R$ 114.777.428,37 (cento e quatorze milhões setecentos e setenta e sete mil
quatrocentos e vinte e oito mil e trinta e sete centavos); e, c. Fixação da remuneração para Diretores e Administradores no valor anual de até R$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais) a ser distribuído entre os membros da companhia e suas controladas. EXTRAORDINARIAMENTE. 8. ORDEM DO DIA. a. Avaliar
e deliberar sobre o registro patrimonial resultante dos laudos de avaliação econômica, avaliação e determinação da vida útil remanescente e valor residual
ao final da vida útil dos bens do Ativo Imobilizado e avaliação dos Ativos Biológicos, realizada pela empresa especializada em controle e avaliações
patrimoniais FACTUM - AVALIACÕES E CONSULTORIA S/S, em conformidade com os CPC-01; CPC-27; CPC-29; b. Avaliar e deliberar sobre contratação de
auditores independentes para realização auditoria das demonstrações contábeis findas em 31 de dezembro de 2022 e 2023; c. Avaliar e deliberar sobre a
contratação de empresa especializada em controles e avaliações patrimoniais para realização do reinventário e avaliação dos bens do Ativo Imobilizado,
avaliação econômica, assim como a avaliação de seus Ativos Biológicos nos exercícios de 2022 e 2023. d. Avaliar e deliberar sobre a alteração e consolidação
do Estatuto Social da Companhia, nos termos do art. 135 da Lei 6.404/76. 9. DELIBERAÇÕES:  Aprovação por unanimidade de votos dos senhores Acionistas
com abstenção dos legalmente impedidos as seguintes matérias: a. Aprovou o registro patrimonial resultante dos laudos de avaliação econômica, avaliação
e determinação da vida útil remanescente e valor residual ao final da vida útil dos bens do Ativo Imobilizado realizada pela empresa especializada em
controle e avaliações patrimoniais, FACTUM - AVALIACÕES E CONSULTORIA S/S, conforme faculdade estabelecida pelos CPC 01 e CPC 27, na data base
31 de dezembro de 2021; b. Aprovou o registro e o reconhecimento do valor justo dos Ativos Biológicos da MAITY AGRÍCOLA LTDA, resultante dos laudos de
avaliação realizada pela empresa especializada em controle e avaliações patrimoniais, FACTUM - AVALIACÕES E CONSULTORIA S/S, com base no CPC 29
(IAS 41), na data base de 31 de dezembro de 2021; c. Aprovou a contratação de auditores independentes para realização auditoria das demonstrações
contábeis findas em 31 de dezembro de 2022 e 2023; d. Aprovou a contratação de empresa especializada em controles e avaliações patrimoniais para
realização da avaliação econômica, reinventário e avaliação dos bens do Ativo Imobilizado, assim como a avaliação de seus Ativos Biológicos nos exercícios
de 2022 e 2023; e. Por ocasião da promulgação da Lei Complementar nº 182/2021, dentre outras disposições, a redação do art. 143 da Lei n 6.404/76 foi
alterada, viabilizando a composição da diretoria das sociedades por ações por apenas um membro. Diante desta inovação legislativa, deliberam os acionistas
pela reforma do Estatuto Social da Sociedade, no que diz respeito ao Capítulo da Administração da Companhia, para fazer constar que a Sociedade poderá
ser administrada conjunta ou isoladamente por, no mínimo, 01 (um) membro, acionista ou não, na condição de Diretor. Assim, os Acionistas aprovam a
modificação da redação do Artigo 9º e Parágrafo Único, bem assim do Artigo 11º, Parágrafos Primeiro e Segundo, todos do Estatuto Social, que passarão a
vigorar com as seguintes novas redações: Artigo 9º.  – A sociedade será administrada por uma Diretoria, sendo a mesma composta de, no mínimo 1 (um) e, no
máximo de 6 (seis) membros, acionista(s) ou não, eleito(s) pela Assembleia Geral, designado(s) Diretor(es), para exercer um mandato de três anos, podendo
ser(em) reeleito(s), entendendo-se como prorrogado até a posse da nova Diretoria eleita. Parágrafo Único – O(s) Diretor(es) será(ão) investido(s) no(s) seu(s)
cargo(s) mediante assinatura no Termo de Posse do Livro de Atas da Diretoria. (...) Artigo 11º . – Compete à Diretoria: (...). Parágrafo 1º . - A representação da
Companhia se fará sempre por, no mínimo, um Diretor ou por um Procurador, nos limites das respectivas outorgas. Também será permitida a representação
isolada da Companhia por Procuradores com mandatos outorgados com cláusula “ad judicia”; Parágrafo 2º . – Os Procuradores da Companhia serão
constituídos pela Diretoria, sendo que no ato da outorga do mandato a Companhia será representada exclusivamente por um Diretor; f. Em consonância com
as alterações definidas acima, aprovam os acionistas a retificação dos membros da Diretoria, para retirar a Sra. MARIZETH CAMPOS GUIMARÃES MOURA  do
quadro de Diretores da Companhia, mantendo-se, tão somente, o Sr. ANTONIO CELSO IZAR , eleito para o cargo em 04.05.2020, conforme Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária registrada em 02.06.2020, como único Diretor da Sociedade. g. Ainda, considerando as modificações trazidas pela Lei Comple-
mentar nº 182/2021, e em cumprimento ao que determina o art. 289, § 3º, da Lei nº 6.404/76, os Acionistas deliberam pela realização de todas as publicações
ordenadas pela legislação de forma eletrônica, na forma estabelecida pela Portaria nº 12.071/21 do Ministério da Economia – portanto, via Central de
Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) –, sempre que a Companhia tiver receita bruta anual de até R$ 78.000.000,00 (setenta e oito
milhões de reais), conforme orienta o art. 294 da Lei nº 6.404/76; h. Por fim, deliberam os Acionistas pela consolidação da composição societária da
Companhia, a qual segue abaixo, e do Estatuto Social, nos termos do artigo 135 da Lei 6.404/76, o qual compõe o Anexo I.

ACIONISTAS AÇÕES ORDINÁRIAS (%)
Antonio Celso Izar 150.020.480 29,5
Raizar Participações Societárias Ltda. 139.849.600 27,5
Iacy Auxiliadora Ferreira Izar 137.306.880 27,0
Edison Lobão 81.367.040 16,0
TOTAL 508.544.000            100,0

10. ENCERRAMENTO. Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, tendo-se lavrado a presente ata que, lida e achada conforme, foi
devidamente assinada por todos os acionistas com direito a voto, consoante Livro Registro de Presença de Acionistas. Declaramos que a presente é cópia fiel
da ata lavrada no livro próprio de emissão da Sociedade, devidamente assinada pelos acionistas da Companhia. Imperatriz (MA), 28 de abril de 2022.
ANTONIO CELSO IZAR. Presidente das Assembleias Gerais. POLLYANNA PRADO MACEDO SOARES. Secretária das Assembleias Gerais. ANEXO I. AIMAR
– AGROINDUSTRIAL DO MARANHÃO S. A. ESTATUTO SOCIAL. CAPÍTULO I. DENOMINAÇÃO SEDE, FORO, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO. Artigo 1º. -
AIMAR – AGROINDUSTRIAL DO MARANHÃO S.A. é uma sociedade anônima que se regerá pelo presente Estatuto, pela Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de
1976, e pelas disposições legais regulamentares que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º.  - A sociedade tem sede e foro, na Cidade e Comarca de Imperatriz, Estado
do Maranhão, e endereço à Rua Tamandaré, nº 1052, Jardim São Luís, CEP 65.913-030, podendo abrir ou extinguir filiais, sucursais, depósitos, agencias ou
escritórios em todo o território nacional ou no estrangeiro a critério da Diretoria. Parágrafo Único  - A primeira filial foi instalada na BR 010, s/nº, na Fazenda
Palmeirinha, na Cidade de Campestre do Maranhão, Estado do Maranhão, CEP 65.968-000; Artigo 3º.  - A sociedade tem por objeto social desenvolver a
atividade agrícola, e industrial de transformação de produtos agrícolas, especialmente a cultura e a industrialização da cana-de-açúcar para a produção de
álcool, açúcar e derivados, inclusive para finalidades energéticas e industriais, bem como a exportação e importação de produtos e bens relacionados com
suas atividades, podendo ainda participar de outras sociedades como acionista ou quotista. Parágrafo Único – A sociedade poderá participar do capital de
outras empresas a critério da Diretoria. Artigo 4º.  - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado. CAPÍTULO II. DO CAPITAL SOCIAL. Artigo
5º. - O Capital Social é de R$ 51.375.761,00 (cinquenta e um milhões, trezentos e setenta e cinco mil e setecentos e sessenta um reais), dividido em
508.544.000 (quinhentas e oito milhões, quinhentas e quarenta e quatro mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 1º.  - As ações são
indivisíveis em relação à Sociedade e as deliberações das Assembleias Gerais, salvo os casos previstos em Lei, serão sempre tomadas por maioria simples de
votos, computando-se um voto para cada ação. Parágrafo 2º. - A sociedade poderá emitir títulos múltiplos de Ações, admitida à hipótese de seu desdobramen-
to ou agrupamento, a qualquer tempo, títulos esses que serão assinados pelo Diretor Presidente. Parágrafo 3º. - No desdobramento ou agrupamento de Ações,
a pedido de acionistas, fica facultada à Diretoria a cobrança da taxa, cujo valor não excederá ao custo do material aplicado e do serviço executado. Parágrafo
4º. - A sociedade poderá, por deliberação da Diretoria, corrigir a expressão monetária do seu capital e, consequentemente, a alteração do Artigo 5° dos
Estatutos Sociais, nos aumentos decorrentes da capitalização de reservas de correção monetária, de lucros, ou ainda com a utilização de quaisquer fundos,
bem como nas distribuições de dividendos ou bonificações em dinheiro. Parágrafo 5º.  - A Diretoria fixará, a cada aumento de Capital Social, as condições a
que ficarão sujeitas as respectivas emissões, estabelecendo o preço e a forma de subscrição das Ações, bem como as condições de sua integralização. Artigo
6º. - Nos casos de aumentos de Capital e de emissão de obrigações com cláusulas de conversibilidade em Ações, os Acionistas terão direito de preferência à
subscrição na proporção das Ações que possuam. Parágrafo Único.  - Os certificados de Ações serão assinados por um dos membros da Diretoria. A sociedade
poderá emitir títulos múltiplos. Artigo 7º.  - Na eventual alteração de Ações, terá a Sociedade preferência na sua aquisição, ficando na tesouraria até posterior
venda. Não exercendo a Sociedade seu direito de preferência, este será transferido aos demais acionistas na proporção de sua participação no Capital Social.
Parágrafo 1º.  - O acionista que pretender vender suas Ações comunicará por escrito sua intenção à Diretoria e aos demais Acionistas, fixando o preço e as
condições de pagamento, ou a oferta que possua de terceiros. Parágrafo 2º.  - Será assegurado à Sociedade e aos Acionistas um prazo de 30 (trinta) dias para
manifestarem seu interesse na compra das Ações, o qual se iniciará a partir da data do recebimento da proposta de venda, por escrito, telex ou telegrama, ao
último endereço registrado perante a Sociedade. Parágrafo 3º.  - Na hipótese de mais de um Acionista demonstrar interesse na aquisição das Ações, as cessões
ou transferências serão proporcionais à sua participação no Capital Social. Parágrafo 4º.  - Constatado o desinteresse na aquisição, poderão as Ações serem
cedidas a terceiros. Parágrafo 5º.  - As disposições ora previstas aplicam-se, no que couber, à cessão do direito de subscrição em aumento do Capital Social.
CAPÍTULO III. DA ASSEMBLEIA GERAL. Artigo 8º.  - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos quatro meses seguintes ao encerramento do exercício
social, com as finalidades fixadas na Lei e extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos Acionistas. Parágrafo 1º.  -
A Assembleia Geral, convocada e instalada nos termos da Lei, será presidida pelo Diretor Presidente ou, na sua ausência, por quem ele indicar; o Presidente
da Assembleia escolherá, dentre os presentes, um ou mais secretários. Parágrafo 2º.  - Somente os Acionistas cujas Ações estejam registradas em seu nome,
até três dias antes da data fixada para a realização da Assembleia, poderão nela votar. Parágrafo 3º.  - O Acionista poderá se fazer representar mediante
mandato escrito, cujo instrumento seja depositado na Sociedade antes da data fixada para a realização da Assembleia. CAPÍTULO IV. ADMINISTRAÇÃO.
Artigo 9º.  – A sociedade será administrada por uma Diretoria, sendo a mesma composta de, no mínimo 1 (um) e, no máximo de 6 (seis) membros, acionista(s)
ou não, eleito(s) pela Assembleia Geral, designado(s) Diretore(s), para exercer um mandato de três anos, podendo ser(em) reeleito(s), entendendo-se como
prorrogado até a posse da nova Diretoria eleita. Parágrafo Único – O(s) Diretor(es) será(ão) investido(s) no(s) seu(s) cargo(s) mediante assinatura no Termo de
Posse do Livro de Atas da Diretoria. Artigo 10º.  – A Diretoria é o órgão executivo da Administração, cabendo-lhe, dentro da orientação traçada pela Assembleia
Geral, assegurar o funcionamento regular da Companhia, ficando investida de poderes para praticar todos os atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles que,
por lei, ou por este Estatuto, sejam atribuições de outro órgão. Artigo 11º.  – Compete à Diretoria: a) Representar a Companhia ativa e passivamente, judicial
ou extrajudicialmente; b) Estabelecer a estrutura administrativa da Companhia e fixar os níveis de remuneração do pessoal; c) Executar e controlar a política
econômico-financeira, técnica, comercial e administrativa da Companhia; d) Comprar, vender, onerar e alienar bens móveis e imóveis, assim como a
constituição de ônus reais e a prestação de garantias a terceiros; e) Aceitar, emitir, endossar títulos cambiais de qualquer natureza, receber e dar quitação e
firmar a documentação epistolar da Companhia; f) Movimentar contas bancárias, assinando, emitindo e endossando cheques e outros papéis necessários neste
mister; g) Avalizar títulos cambiais desde que vinculados aos interesses da empresa; h) Nomear procuradores em nome da Companhia, outorgando-lhes
poderes específicos, através de instrumento público ou particular. Parágrafo 1º.  - A representação da Companhia se fará sempre por, no mínimo, um Diretor
ou por um Procurador, nos limites das respectivas outorgas. Também será permitida a representação isolada da Companhia por Procuradores com mandatos
outorgados com cláusula “ad judicia”; Parágrafo 2º.  – Os Procuradores da Companhia serão constituídos pela Diretoria, sendo que no ato da outorga do
mandato a Companhia será representada exclusivamente por um Diretor; Parágrafo 3º.  – Os procuradores terão mandato não superior a 12 meses sendo que,
exclusivamente os mandatos outorgados com cláusula “ad judicia” poderão ter prazo superior a 12 meses o qual poderá se estender até o final da demanda.
Artigo 12º.  – A substituição dos membros da Diretoria será feita da seguinte forma: Parágrafo 1º. Nos casos de substituição temporária, determinada por
ausências, férias, licença ou impedimento ocasionais de qualquer um dos Diretores por procuradores devidamente habilitados; Parágrafo 2º. No caso de
vacância de qualquer dos cargos da Diretoria o substituto será indicado por Assembleia Geral Extraordinária convocada para tal fim. CAPÍTULO V. DO
CONSELHO FISCAL. Artigo 13º.  – O Conselho Fiscal da Sociedade terá funcionamento não permanente, podendo ser instalado quando solicitado por
acionistas, na forma da Lei. Artigo 14º. – O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será composto de 3 (três) membros e respectivamente suplentes e
terá as atribuições e poderes fixados em Lei. Artigo 15º.  – A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger.
CAPÍTULO VI. EXERCÍCIO SOCIAL DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, DIVIDENDOS E LUCROS. Artigo 16º. –  O exercício social ocorrerá do dia 01 de
janeiro ao dia 31 de dezembro, coincidindo com o ano civil. Artigo 17º.  – Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração
mercantil da sociedade, as demonstrações financeiras exigidas em Lei, que deverão exprimir com clareza a situação da Companhia e as mutações ocorridas
no exercício. Artigo 18º.  – Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto
de Renda e para a Contribuição Social pelo Lucro Líquido. Parágrafo 1° . - Atendida as condições financeiras da Companhia, a Diretoria poderá atribuir
participação aos empregados em até 5% (cinco por cento) sobre o remanescente do resultado do exercício, depois de calculada a participação dos Diretores,
observando-se o parágrafo segundo, do Artigo 152, da Lei 6.404/76. Parágrafo 2°. - Do saldo remanescente, feitas as deduções anteriores, destinar-se-á a
quota de 5% (cinco por cento) para a constituição da Reserva Legal, a qual não excederá de 20% (vinte por cento) do Capital Social, seguindo-se o cálculo
10% (dez por cento), no mínimo, sobre o remanescente para o pagamento dos dividendos obrigatórios. Parágrafo 3° . - Feitas, finalmente, todas as aplicações
de que tratam os parágrafos anteriores, será calculado sobre o saldo um percentual de 5% (cinco por cento) destinado a constituir uma Reserva para Aumento
de Capital, que não poderá ultrapassar a 50% (cinquenta por cento) do Capital Integralizado. Artigo 19º. – Calculadas as percentagens estabelecidas no artigo
anterior, e resultando ainda saldo do lucro líquido, será destinado reserva de retenção de lucros nos moldes no art. 196 da Lei 6.404/76. Artigo 20º. –
Constatada a existência de prejuízos de balanço, serão estes imediatamente compensados com os lucros acumulados e as reservas porventura existentes,
inclusive a Reserva Legal, seguindo-se a ordem prevista na Lei. Parágrafo Único – Se as Reservas forem insuficientes para suportar os prejuízos, será o
remanescente contabilizado em conta própria para o fim de ser compensado com os lucros que venham a ser obtidos no exercício subsequentes. Artigo 21º.
– A Assembleia Geral que aprovar os dividendos determinará a data para início de seu pagamento, que será sempre no exercício social em que ele realize.
Parágrafo Único  – Os dividendos não vencerão juros a favor do acionista e, não reclamados por estes no prazo de 2 (dois) anos, contado da primeira
publicação do aviso do início de seu pagamento, feito de acordo com as prescrições legais, prescreverão em favor da Sociedade e serão contabilizados a
crédito da conta Reserva para Aumento de capital. CAPÍTULO VII. DISPOSIÇÕES GERAIS. Artigo 22º.  – A Companhia dissolver-se-á nos casos previstos em
Lei. Parágrafo Único  – Em caso de dissolução da Companhia, compete à Assembleia Geral determine o modo de liquidação e nomear o liquidante,
funcionando o Conselho Fiscal apenas se solicitado pelos Acionistas para funcionar durante a fase de liquidação. A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro
próprio. Imperatriz (MA), 28 de abril de 2022. ANTONIO CELSO IZAR. Presidente das Assembleias Gerais. POLLYANNA PRADO MACEDO SOARES. Secretária
das Assembleias Gerais. Arquivada na JUCEMA sob o nº 20220606862 em 23/05/2022. Ricardo Diniz Dias – Secretário-Geral.
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AGRICOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS S.A. CNPJ/ME: 11.052.115/0001-46. NIRE: 213.000.128-18.
ATAS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 28 DE ABRIL DE 2022,
NA FORMA SUMÁRIA. 1. DATA, HORA E LOCAL. Em 28 de abril de 2022 , às 14h00min, na sede social da
Companhia, situada na Rua Tamandaré nº 1.052, Conjunto 2, Jardim São Luis, CEP 65913-030 na Cidade de
Imperatriz, Estado do Maranhão. 2. QUORUM. Acionistas representes na totalidade do capital votante da Compa-
nhia conforme assinatura constantes do “Livro de Registro de Presença”. 3. PUBLICAÇÕES. a) Aviso aos
acionistas publicado nos Jornais: “O Progresso” , edições de 22/03/2022, 23/03/2022 e 24/03/2022, e
“Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE” , edições de 22/03/2022, 23/03/2022 e 24/03/2022. b) Convo-
cação das Assembleias Gerais  publicado nos Jornais:  “O Progresso” , edições de 19/04/2022, 20/04/
2022 e 21/04/2022, e “Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE” , edições de 18/04/2022, 19/04/2022 e 20/
04/2022. c) Demonstrações Contábeis do exercício 2021 publicadas nos jornais:  “O Progresso” , edi-
ção de 19/04/2022 e no “Diário Oficial do Estado do Maranhão – DOE” , edição de 19/04/2022. 4. MESA
DIRIGENTE. a) Presidente:  Antonio Celso Izar; b) Secretária:  Pollyanna Prado Macedo Soares. 5. ATA. A ata da
Assembleia é lavrada sob a forma de sumário, consoante faculta o art. 130 da Lei nº 6.404/76 e alterações
posteriores. ORDINARIAMENTE. 6. ORDEM DO DIA. a. Exame, discussão e votação do Relatório da Administração
e das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, nos termos dos
arts. 132 e 133 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”); e, b. Fixação da remuneração para Administração. 7. DELIBE-
RAÇÕES. Aprovação por unanimidade de votos dos senhores Acionistas com abstenção dos legalmente impedi-
dos das seguintes matérias: a. Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2021, nos termos dos arts. 132 e 133 da Lei das S.A.; b. Reconhecimento do
prejuízo do exercício no valor de R$ 18.433,95 (dezoito mil quatrocentos e trinta e três reais e noventa e cinco
centavos), o qual foi descontado da conta de lucros acumulados da Sociedade. Descontado o prejuízo deste
exercício do saldo de lucros anteriores, resta o saldo de R$ 270.539,92 (duzentos e setenta mil quinhentos e trinta
e nove reais e noventa e dois centavos) à conta de lucros acumulados; e, c. Não fixação da Remuneração para a
Diretoria por inexistência de operações que pudessem gerar recursos para cobrir as despesas incorridas, portan-
to os Diretores Eleitos não serão remunerados. EXTRAORDINARIAMENTE. 8. ORDEM DO DIA. a. Alteração e
consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Art. 135 da Lei 6.404/76. 9. DELIBERAÇÕES. A
Aprovação, por unanimidade de votos, dos senhores Acionistas as seguintes matérias: a. Por ocasião da promul-
gação da Lei Complementar nº 182/2021, dentre outras disposições, a redação do art. 143 da Lei n 6.404/76 foi
alterada, viabilizando a composição da diretoria das sociedades por ações por apenas um membro. Diante desta
inovação legislativa, deliberam os acionistas pela reforma do Estatuto Social da Sociedade, no que diz respeito ao
Capítulo da Administração da Companhia, para fazer constar que a Sociedade poderá ser administrada conjunta ou
isoladamente por, no mínimo, 01 (um) membro, acionista ou não, na condição de Diretor. Assim, os Acionistas
aprovam a modificação da redação dos Arts. 12º, 14º e Parágrafo Único do Estatuto Social, que passarão a vigorar
com as seguintes novas redações: Art. 12º. A Diretoria será composta por, no mínimo, 01 (um) membro, acionista(s)
ou não, residente(s) no País, sem designação específica, eleito(s) pela Assembleia Geral, para mandatos de até 03
(três) anos, sendo permitida a reeleição. (...). Art. 14º. A Companhia será representada, em juízo ou fora dele, ativa
ou passivamente, perante quaisquer terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, conjunta
ou isoladamente por seu(s) diretor(es). § 1º. As procurações outorgadas em nome da Companhia serão assinadas
por pelo menos um de seus diretores. Em qualquer caso, as procurações outorgadas pela Companhia deverão
especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão um período máximo de
validade de 01 (um) ano. b. Em consonância com as alterações definidas acima, aprovam os acionistas a retifica-
ção dos membros da Diretoria, para retirar a Sra. MARIZETH CAMPOS GUIMARÃES MOURA  do quadro de
Diretores da Companhia, mantendo-se, tão somente, o Sr. ANTONIO CELSO IZAR , eleito para o cargo em 11.12.2020,
conforme Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária registrada em 06.01.2021, como único Diretor da Sociedade;
c. Ainda, considerando as modificações trazidas pela Lei Complementar nº 182/2021, e em cumprimento ao que
determina o art. 289, § 3º, da Lei nº 6.404/76, os Acionistas deliberam pela realização de todas as publicações
ordenadas pela legislação de forma eletrônica, na forma estabelecida pela Portaria nº 12.071/21 do Ministério da
Economia – portanto, via Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) –, sempre que a
Companhia tiver receita bruta anual de até R$ 78.000.000,00 (setenta milhões de reais), conforme orienta o art. 294
da Lei nº 6.404/76; d. Por fim, deliberam os Acionistas pela consolidação da composição societária da Companhia,
a qual segue abaixo, e do Estatuto Social, nos termos do artigo 135 da Lei 6.404/76, o qual compõe o Anexo I.

ACIONISTAS AÇÕES ORDINÁRIAS (%)
Antonio Celso Izar 5.880 84,0
AIMAR – Agroindustrial do Maranhão S/A 1.120 16,0
TOTAL 7.000            100,0

10. ENCERRAMENTO. Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, tendo-se lavrado a presente ata
que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os acionistas com direito a voto, consoante Livro
Registro de Presença de Acionistas. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio de
emissão da Sociedade, devidamente assinada pelos acionistas da Companhia. Imperatriz (MA), 28 de abril de 2022.
ANTONIO CELSO IZAR. Presidente das Assembleias Gerais. POLLYANNA PRADO MACEDO SOARES. Secretá-
ria das Assembleias Gerais. ANEXO I. ESTATUTO SOCIAL. AGRÍCOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A.
CAPÍTULO I. DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, SEDE E OBJETO. Art. 1º. AGRÍCOLA NOSSA SENHORA DAS GRA-
ÇAS S.A.  (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, regida pelo disposto neste Estatuto social,
no seu Acordo de Acionistas e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
Art. 2º. A Companhia tem a sede e foro na Rua Tamandaré nº 1.052, Conjunto 2, Jardim São Luis, na cidade de
Imperatriz, MA, CEP 65913-030, podendo abrir, transferir e encerrar filiais, escritórios e representações em qual-
quer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação de sua Diretoria. Art. 3º. A Sociedade tem por objeto
social o cultivo de cana-de-açúcar (CNAE 01.13-0-00). Art. 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II. CAPITAL SOCIAL E AÇÕES. Art. 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integra-
lizado, é de R$ 7.000,00 (sete mil reais), dividido em 7.000 (sete mil) ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal. § 1º. As ações são indivisíveis perante a Companhia, que reconhece apenas 01 (um) proprietário para
cada uma delas, aplicando-se, quanto aos casos em que a ação pertencer a mais de uma pessoa, as disposições
do § único do art. 28 da Lei das S.A. § 2º. Cada ação ordinária confere ao seu titular 01 (um) voto nas Assembleias
Gerais de Acionistas. Art. 6º. Os certificados representativos das ações serão sempre assinados por 02 (dois)
Diretores, podendo a Companhia emitir títulos múltiplos ou cautelas. Parágrafo Único. Nas substituições de certifi-
cados, bem como na expedição de segunda via de certificados de ações nominativas, será cobrada uma taxa
relativa aos custos incorridos. CAPÍTULO III. ASSEMBLEIAS GERAIS. Art. 7º. As Assembleias Gerais serão
realizadas, ordinariamente uma vez por ano, nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento de cada
exercício social e, extraordinariamente, sempre que necessário. § 1º. As Assembleias Gerais deverão ser convo-
cadas na forma prevista em lei e com antecedência mínima de 8 (oito) dias da data prevista para a sua realização.
As Assembleias Gerais serão presididas por quaisquer dos Diretores da Companhia, que escolherá o seu secre-
tário dentre qualquer dos presentes. § 2º. A convocação deverá indicar, detalhadamente, a ordem do dia, o local a
data e hora de realização da Assembleia Geral, sendo expressamente vedada a inclusão de item genérico como,
exemplificativamente, “assuntos gerais de interesse da sociedade”, sendo ainda expressamente vedada a delibe-
ração a respeito de qualquer assunto que não conste expressamente da ordem do dia que integrar a convocação,
sob pena de nulidade, exceção feita às deliberações que sejam aprovadas em AGE à qual compareçam os

Acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia. § 3º. As Assembleias Gerais serão considera-
das regulares: (i) se, em primeira convocação, forem instaladas com a presença de Acionistas detentores de, no
mínimo, 80% (oitenta por cento) das ações ordinárias de emissão da Companhia; (ii) se, em segunda convocação,
forem instaladas com a maioria do capital votante da Companhia; ou (iii) em qualquer caso, se comparecerem todos
os Acionistas, hipótese esta em que, inclusive, ficarão dispensadas as formalidades de convocação para efeito da
regular instalação da Assembleia Geral. Art. 8º. Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previs-
tas em lei, neste Estatuto Social e em Acordo de Acionistas, observando o quórum exigido: (i) Deliberar, de acordo
com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a sua distribuição aos
acionistas; (ii) Eleger e destituir os membros do Conselho Fiscal, se instalado; (iii) Fixar a remuneração global dos
membros da Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; (iv) Qualquer aumento do
capital social da Companhia e de suas Controladas; (v) Alterar ou modificar o número, o direito, preferência ou
privilégio de qualquer classe de ações; (vi) Criar qualquer nova classe ou série de ações que tenha direitos,
preferências ou privilégios maiores ou iguais aos atribuídos às Ações Ordinárias; (vii) Qualquer resgate de ações,
independentemente da classe ou série; (viii) Qualquer liquidação, aquisição, fusão ou troca de Controle da Compa-
nhia; (ix) Venda de imobilizado pela Companhia de parcela superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido
contábil apurado no último balanço patrimonial da Companhia, quando não incluída no plano de negócios e do
orçamento operacional e de capital anual aprovado; (x) Definições relativas a financiamento/endividamento, supe-
riores a 03 (três) vezes a Receita Líquida mensal média da Companhia; (xi) Aprovação do plano de negócios e do
orçamento operacional e de capital anual, meta de crescimento, volume de despesas e investimentos; (xii) Realiza-
ção de quaisquer atividades fora do plano de negócios estabelecido pela Companhia; (xiii) Assunção de compro-
missos que crie quaisquer tipos de direitos para terceiros fora do objeto social e/ou do curso normal dos negócios
da Companhia, notadamente prestação de avais e/ou fianças em favor de terceiros; (xiv) Investimentos em outras
sociedades, seja através de subscrição de valores mobiliários ou qualquer outro tipo de negócio; (xv) Efetuar
empréstimos ou prestar quaisquer tipos de garantias a administradores e empregados, que obriguem direta ou
indiretamente a Companhia; (xvi) Escolha de auditores independentes; (xvii) Iniciar ou propor pedidos de plano de
recuperação judicial, falência ou qualquer outro procedimento unilateral de quebra de contratos da Companhia;
(xviii) Distribuição de dividendos, em periodicidade diferente de trimestral ou percentual diferente do estabelecido
no Estatuto Social da Companhia; (xix) Delegar autoridade a qualquer membro da Diretoria sobre quaisquer dos
itens anteriores; (xx) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financei-
ras; e, (xxi) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras. CAPÍTULO IV. ADMINISTRAÇÃO. Art. 9º. A
Companhia será administrada por uma Diretoria. Art. 10º. A Assembleia Geral estabelecerá a remuneração anual
global da Diretoria e a alocação individual da remuneração entre os administradores. Art. 11º. Os membros da
Diretoria serão investidos nos respectivos cargos mediante termo de posse lavrado em Livro de Registro de Atas
das Reuniões de Diretoria, neles permanecendo até a eleição e posse de seus substitutos. Art. 12º. A Diretoria será
composta por, no mínimo, 01 (um) membro, acionista(s) ou não, residente(s) no País, sem designação específica,
eleito(s) pela Assembleia Geral, para mandatos de até 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição. Art. 13º. As
reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer diretor com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência de sua
realização, mediante aviso escrito, e serão realizadas na sede social da Companhia, em horário comercial. Art. 14º.
A Companhia será representada, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros e
repartições públicas federais, estaduais ou municipais, conjunta ou isoladamente por seu(s) diretor(es). § 1º. As
procurações outorgadas em nome da Companhia serão assinadas por pelo menos um de seus diretores. Em
qualquer caso, as procurações outorgadas pela Companhia deverão especificar os poderes conferidos e, com
exceção daquelas para fins judiciais, terão um período máximo de validade de 01 (um) ano. § 2º. Na ausência de
determinação de período de validade nas procurações outorgadas pela Companhia, presumir-se-á que as mesmas
foram outorgadas pelo prazo de 01 (um) ano. Art. 15º. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes
com relação à Companhia, os atos de qualquer diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações
relativas a negócios ou operações estranhos ao seu objeto social, salvo quando expressamente autorizados pela
Assembleia Geral. Art. 16º. Em caso de vacância de qualquer diretor durante o prazo de gestão para o qual foi
eleito, será convocada Assembleia Geral por quaisquer dos demais diretores para eleger seu substituto que
completará o prazo de gestão em curso. CAPÍTULO V. EXERCÍCIO SOCIAL, LUCRO E SUA DESTINAÇÃO. Art.
17º. O exercício social iniciar-se-á em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de
cada exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas na Lei das S.A. Parágrafo
Único. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a diretoria da Companhia apresentará à
Assembleia Geral proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste
Estatuto Social e na Lei das S.A. Art. 18º. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer
participação, (i) eventuais prejuízos acumulados e a (ii) a provisão para o Imposto de Renda e a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (“Lucro Líquido”). Art. 19º. Deduzidos do Lucro Liquido as quantias relativas à
constituição de reservas, fica ajustado que a Companhia deverá distribuir, como dividendo mínimo, 25% (vinte e
cinco por cento) do saldo restante aos seus Acionistas (“Dividendo Mínimo”). A Assembleia Geral Ordinária
poderá deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente
aprovado, na forma do art. 196 da Lei das S.A., bem como poderá, desde que não haja oposição de qualquer
acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao Dividendo Mínimo, ou a retenção de todo o
lucro líquido nos termos do art. 202, § 3º da Lei das S.A. Art. 20º. O Dividendo Mínimo deverá ser pago, pela
Companhia aos Acionistas, em até 30 (trinta) dias contados da realização da Assembleia Geral que deliberar pela
sua distribuição. § 1º. Na hipótese de ocorrer qualquer superveniência passiva ao longo dos 30 (trinta) dias
previstos no art. 20 acima, que impacte a estabilidade financeira da Companhia, o pagamento do Dividendo
Mínimo será suspenso, até o reestabelecimento financeiro da Companhia. § 2º. Encerrado o exercício social, 5%
(cinco por cento) do lucro líquido será destinado para constituição da Reserva Legal até que atinja 20% (vinte por
cento) do capital social, atendendo o disposto no art. 193 da Lei nº 6.404/76. Art. 21º. A Companhia, por
deliberação da Assembleia Geral, poderá: (a) distribuir dividendos com base nos lucros apurados nos balanços
semestrais; (b) levantar balanços relativos a períodos inferiores a 01 (um) semestre e distribuir dividendos com
base nos lucros neles apurados, desde que o total de dividendos pagos em cada semestre do exercício social
não exceda o montante das reservas de capital de que trata o art. 182, § 1º, da Lei das S.A.; e, (c) creditar ou
pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital próprio, os quais serão imputados ao
valor do dividendo obrigatório, passando a integrá-los para todos os efeitos legais. CAPÍTULO VI. DISPOSI-
ÇÕES GERAIS. Art. 22º. A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos previstos em lei,
neste Estatuto Social ou em Acordo de Acionistas, sendo a Assembleia Geral o órgão competente para determi-
nar o modo de liquidação e indicar o liquidante, fixando-lhe a remuneração. Art. 23º. A Companhia, seus conse-
lheiros, conselheiros fiscais e diretores observarão os acordos de acionistas arquivados em sua sede social,
sendo que (i) os integrantes da mesa da Assembleia Geral ou dos órgãos de administração da Companhia, em
especial seus Diretores, devem abster-se de computar os votos proferidos em sentido contrário ao estabelecido
em tais acordos, (ii) é expressamente vedado à Companhia aceitar e proceder qualquer transferência de ações,
oneração ou cessão de direito de preferência à subscrição de ações ou de outros valores mobiliários que não
respeite o previsto neste Estatuto Social e em acordo de acionistas. Art. 24º. Os casos omissos serão resolvidos
de conformidade com a Lei das S.A. com as modificações das leis posteriores e demais legislações em vigor e/
ou de acordo com disposições do Acordo de Acionistas. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
Imperatriz (MA), 28 de abril de 2022. ANTONIO CELSO IZAR. Presidente das Assembleias Gerais. POLLYANNA
PRADO MACEDO SOARES. Secretária das Assembleias Gerais. Arquivada na JUCEMA sob o nº 20220605114
em 23/05/2022. Ricardo Diniz Dias – Secretário-Geral.
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