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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE VITÓRIA - CDV 

Aos trinta e um de maio de dois mil e vinte e dois, às nove horas e trinta minutos, na sede da Prefeitura Municipal de 

Vitória, situada à Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira, Vitória-ES, a Companhia de 

Desenvolvimento de Vitória - CDV, inscrita no CNPJ sob o nº 31.482.631/0001-18, NIRE 32300021352, reuniu-se nos 

termos dos artigos 131º e 132º da Lei 6.404/1976, em Assembleia Geral Ordinária, contando com a presença do único 

acionista representante do Município de Vitória, Exmo. Sr. Prefeito de Vitória, Sr. Lorenzo Pazolini e do Diretor 

Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória - CDV, Exmo. Sr. Evandro Figueiredo Boldrine, que 

secretariou esta reunião, para deliberar sobre os pontos de pauta: 1) Aprovação do balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e 2) Deliberação sobre a destinação do resultado líquido 

do exercício de 2021. Instaurada a Assembleia Geral Ordinária foi tratado o ponto de pauta 1) sendo apresentadas as 

contas e as Demonstrações Financeiras do exercicio findo em 31 de dezembro de 2021, verificando-se que elas 

correspondem aos atos de gestão praticados pela Diretoria da Empresa. Após exame e discussão, foram aprovadas 

pelo representante do único acionista desta Companhia as Demonstrações Financeiras do exercício de 2021, com base 

nos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal. Dando sequência a pauta, ponto 2) foi aprovada pelo 

representante do único acionista desta Companhia a absorção do prejuízo apurado em exercicios anteriores pela 

reserva de retenção de lucro do exercício de 2021, conforme art. 189, parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976, sendo 

observado o disposto no art. 193 (constituição da reserva legal 5% do Lucro Líquido do Exercício). Nada mais havendo 

a tratar, o representante do acionista único da Companhia, Exmo. Sr. Lorenzo Pazolini, deu por encerrada a sessão, 

determinando a lavratura da presente Ata que após lida e aprovada vai devidamente assinada. Vitória (ES), 31 de maio 

de 2022. 

Acionista 
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