
COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA 

Companhia Aberta 

CNPJ/ME nº 01.938.783/0001-11 

NIRE nº 29300023230 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 24 DE SETEMBRO DE 2021 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2021 

(24.09.2021), às 9h00min, na sede social da Companhia de Participações Aliança da Bahia, 

situada na Rua Pinto Martins, nº 11, Comércio, na cidade de Salvador, CEP 40.015-020. 

 

2. PRESENÇA: Presentes acionistas titulares de ações representativas de 46,06% (quarenta 

e seis por cento e seis centésimos) do capital votante da Companhia, conforme presenças 

registradas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia e boletins de voto a distância 

na forma do artigo 21-A da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“Instrução 

481”). 

 

3. CONVOCAÇÃO: A Assembleia foi regularmente convocada, conforme edital de 

convocação publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia, nas edições de 24/08/2021 – 

página 69, 25/08/2021 – página 49 e 26/08/2021 – página 54 e no Jornal A Tarde, nas 

edições de 24/08/2021 – página B6, 25/08/2021 – página B4 e 26/08/2021 – página B5.  

 

4. MESA: Por unanimidade de votos dos acionistas pessoalmente presentes na assembleia, 

conforme mapa sintético de votação constante do Anexo I da presente ata, foram indicados, 

na forma do art. 21, § 1º, do Estatuto Social da Companhia, o Sr. Rodrigo Accioly como 

Presidente da Assembleia e a Sra. Ana Cristina Moreira Pinto como Secretária. 

 

5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a atribuição de remuneração variável 

extraordinária a Diretores Estatutários da Companhia e (ii) caso aprovada a proposta 

objeto do item anterior, a retificação do valor global da remuneração dos administradores 

da Companhia para o exercício social corrente. 

 

6. LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA: Foi dispensada, por unanimidade 

de votos dos acionistas pessoalmente presentes, a leitura dos documentos relacionados às 

matérias constantes da Ordem do Dia e do mapa sintético consolidado de votação a 



distância, na forma do §4º do art. 21-W da Instrução 481. Em seguida, os acionistas 

pessoalmente presentes aprovaram, por unanimidade de votos, a lavratura desta ata na 

forma de sumário e a sua publicação sem os nomes dos acionistas presentes, de acordo com 

o previsto no artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. 

 

7. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão das matérias objeto da Ordem do Dia, os 

acionistas deliberaram: 

 

7.1. Aprovar, por unanimidade de votos, conforme mapa sintético de votação constante do 

Anexo I da presente ata, a atribuição de remuneração variável extraordinária a certos 

Diretores, nos termos constantes da proposta da administração. 

 

7.2. Aprovar, por unanimidade de votos, conforme mapa sintético de votação constante do 

Anexo I da presente ata, a retificação do valor global da remuneração dos administradores 

da Companhia para o exercício social corrente para o valor de até R$ 6.452.206,00 (seis 

milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil duzentos e seis reais). 

 

8. DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Os documentos submetidos à apreciação desta 
Assembleia Geral Extraordinária e o mapa sintético de votação constante do Anexo I foram 
arquivados na sede social da Companhia, acompanhando a presente ata. 
  
9. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos desta 
Assembleia Geral Extraordinária, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que lida e 
achada conforme, foi aprovada pelos acionistas que a subscreveram no livro próprio.  
 
10. DECLARAÇÃO: Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata 
original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele 
apostas. 
 

 

Salvador, 24 de setembro de 2021. 

COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES ALIANÇA DA BAHIA 

 
 

Rodrigo Accioly  
Presidente da Mesa 

Ana Cristina Moreira Pinto 
Secretária 

  



ANEXO I 

Mapa Sintético de Votação 

 

Acionistas Favorável Contrário Abstenção 

1. Atribuição de remuneração variável 
extraordinária a Diretores Estatutários da 
Companhia 

2.959.690 0 2 

2. Retificação do valor global da remuneração 
dos administradores da Companhia para o 
exercício social corrente 

2.959.690 0 2 

 


