
PUBLICADO NO JORNAL O HOJE EM 23/07/2022

CERRADINHO BIOENERGIA S.A.
CNPJ/ME nº 08.322.396/0001-03 - NIRE 52.300.015.286

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de maio de 2022
1. Data, Hora e Local da Reunião: realizada aos 12/05/2022, às 10h00min., na sede social da Cerradinho 
Bioenergia S.A., sociedade por ações, com sede e foro no município de Chapadão do Céu/GO, na Rodovia 
GO 050, Km 11 + 900 mts, S/N.º, Zona Rural, CEP 75828-000, inscrita no CNPJ/ME nº 08.322.396/0001-

JUCEG”) NIRE nº 
Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Face à presença da 

totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foram dispensadas as formalidades 

Estatuto Social consolidado da Companhia. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Luciano Sanches 
Fernandes e Secretariados pelo Sr. José Airton Oliveira Junior. 4. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre a proposta 
da administração da Companhia de declaração e distribuição de juros sobre o capital próprio, a serem 

9º da Lei 9.249/95; e (ii)
5. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem 

quaisquer restrições: (i) 
administração da Companhia para deliberação em Assembleia Geral de declaração e distribuição de juros 

base de 31/04/2022, sobre o Patrimônio Líquido da Companhia, no montante bruto de R$ 27.453.458,74, 
o qual descontado o imposto de renda na fonte correspondente a R$ 4.118.018,81, observados os limites 
estabelecidos no art. 9º da Lei 9.249/95, resulta no valor líquido de R$ 23.335.439,93, corresponde a R$R$ 

Juros Sobre Capital Próprio”). Referidos Juros Sobre Capital Próprio, 

todos os acionistas detentores de ações de emissão da Companhia nesta data. As ações de emissão da 

social a se encerrar em 31/03/2023; e (ii) 
6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente 

ata que, lida e achada conforme e aprovada pelos presentes, foi assinada pelo Presidente – Luciano 

Juceg nº 20220803528 em sessão 
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