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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA  

VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.,  

REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2018 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 28 de abril de 2018, às 10h00 horas, na sede social da 

Venture Capital Participações e Investimentos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Alfredo 

Chaves, Estado do Espírito Santo, na Rua Moacyr Saudino, n° 271, box 39, Centro, CEP 29.240-

000. 

 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada nos termos do artigo 124, 

parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença de acionistas 

representando a totalidade do capital social da Companhia (registrada junto à CVM na categoria 

“B”), conforme assinaturas constantes da presente ata. 

 

3. MESA: Assumiu os trabalhos como Presidente da Mesa o Sr. FÁBIO SAMPAIO NERI, 

brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 1.013.856 SSP/ES, 

devidamente inscrito perante o CPF sob o nº 042.204.647-78, residente e domiciliado na cidade de 

Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 190, 

apartamento 1002, ed. Colina da Praia, Bairro Barro Vermelho, CEP 29.057-630 (“Fábio”); e, como 

Secretário, o Sr. SAMUEL DIAS SICCHIEROLLI JUNIOR, brasileiro, casado, economista, 

portador da cédula de identidade RG nº 2007002100396 SSP/CE, devidamente inscrito perante o 

CPF sob o nº 157.934.708-83, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na 

Rua Francisco Almeida, s/nº, CS 400, AC 330, Parque Santa Rosa, CEP 60.762-845 (“Samuel”). 

 

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) tomada das contas dos administradores, exame, 

discussão e votação acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 

referentes ao exercício encerrado em 31.12.2017, conforme documentação previamente 

disponibilizada aos acionistas, em conformidade com o disposto no art. 133 da Lei das S.A., e 

disponível no site da CVM em www.cvm.gov.br e no site da própria Companhia em 

www.vciholding.com, bem como publicada no Jornal A Gazeta – Vitória – ES, no caderno 

classificadões, páginas 5, 6, 7 e 8, e no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, no caderno 

diversos, páginas 21, 22, 23 e 24, as duas publicações do dia 20.04.2018; e (ii) destinação do 

resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017. 

 

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos proferidos e sem qualquer ressalva, os 

acionistas da Companhia: 
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(i) após exame detalhado de todos os documentos disponibilizados pela administração, e 

considerando sanada a falta de publicação dos anúncios mencionados no art. 133 da 

Lei das S.A., em conformidade com seu § 4º, aprovaram, sem qualquer ressalva ou 

reserva, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as 

Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.2017; e 

 

(ii) em função da apuração de prejuízo no exercício encerrado em 31.12.2017, no 

montante de R$ 33.262,83, conforme evidenciado nas Demonstrações Financeiras, 

determinaram que referido prejuízo seja mantido em conta de prejuízos acumulados, 

para compensação com lucros futuros. 

 

6. LAVRATURA: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente Ata na 

forma de sumário, conforme o disposto no § 1º do art. 130 da Lei das S.A., bem como sua 

publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme o disposto no § 2º do mesmo art. 

130 da Lei das S.A. 

 

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia 

Geral Extraordinária, tendo sido lavrada esta Ata, que uma vez lida e aprovada, foi assinada por 

todos os presentes, já qualificados acima. 

 

Alfredo Chaves/ES, 28 de abril de 2018 
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Secretário 
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