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Sobre as recentes alterações nas regras de 
publicidade legal das companhias, vale lembrar que, 
desde 1º de janeiro de 2022, está em vigor a Lei n. 
13.818/2019, que alterou o art. 289, da Lei das S/A’s.
Assim, TODOS OS ATOS (incluindo atas, editais de 
convocação (anúncio da assembleia), demonstrativos 
contábeis e os demais atos de publicação obrigatória 
das S/A deverão ser publicados da seguinte maneira:
- FORMA RESUMIDA: em jornal de grande circulação 
editado na localidade em que está sediada a 
companhia;
- INTEIRO TEOR (ÍNTEGRA): simultaneamente na 
página do mesmo jornal na internet.

Atenciosamente, ABRALEGAL
Walmir Freitas - Presidente

MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ: 43.214.055/0001-07 - NIRE: 3130001294-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2022
Data, Hora e Local: Realizada às 9 horas do dia 22 de março de 2022 na sede social do Martins Comércio 
e Serviços de Distribuição S.A., localizada na Cidade de Uberlândia-MG, na Avenida José Andraus Gassani, 
nº 5400, Distrito Industrial, CEP 38402-324 (“Companhia”). A Assembleia foi realizada na modalidade 
semipresencial, sendo disponibilizado o acesso, também, por videoconferência através da plataforma Zoom. 
Realizada a gravação integral do conclave, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 
2020. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas, ficando desta forma constatada a existência de 
quorum legal para instalação da Assembleia em primeira convocação. Convocação: Dispensadas as 
formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Renato Fernandes Martins, escolhido por 
aclamação pelos acionistas presentes, o qual convidou a Sra. Elis Simeão Christino, para secretariar a 
reunião, em conformidade com o artigo 8º do Estatuto Social da Companhia. Ordem do Dia: 1) Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as demonstrações 
financeiras, acompanhados do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 
2021 e a distribuição de dividendos; 3) Ratificar a distribuição de dividendos de exercícios anteriores; 4) Fixar 
a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o ano de 2022. Deliberações: 1) A 
Assembleia Geral aprovou, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, as contas 
dos administradores, o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Parecer dos Auditores 
Independentes. As demonstrações financeiras resumidas foram publicadas no Diário de Uberlândia, 
caderno Publicidade Legal, página 11, no dia 26/02/2022, com divulgação simultânea da íntegra das 
demonstrações financeiras na página do mesmo jornal na internet (https://diariodeuberlandia.com.br/edital), 
nos termos do art. 289 da Lei nº 6.404/76. 2) Foi aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas 
presentes e sem ressalvas, a destinação do lucro líquido apurado no exercício social de 2021, no valor total 
de R$ 564.793.559,46 (quinhentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e noventa e três mil, quinhentos 
e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), conforme abaixo: a) R$ 28.239.677,97 (vinte oito 
milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos), 
equivalente a 5% do lucro líquido, para formação da reserva legal; b) R$ 142.018.193,76 (cento e quarenta 
e dois milhões, dezoito mil, cento e noventa e três reais e setenta e seis centavos), para constituição de uma 
Reserva de Incentivos Fiscais relativa às subvenções para investimento decorrentes de ICMS, nos termos 
do art. 195-A, da Lei nº 6.404/76; c) R$ 98.633.921,93 (noventa e oito milhões, seiscentos e trinta e três mil, 
novecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), a título de dividendos mínimos obrigatórios, 
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício após reserva legal e reserva de 
incentivos fiscais, dos quais R$ 21.557.279,67 (vinte e um milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, 
duzentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos) referem-se a juros sobre capital próprio (JCP) 
do ano de 2021, líquido do imposto de renda retido na fonte no montante de R$ 3.804.225,82 (três milhões, 
oitocentos e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos) totalizando, assim, a quantia 
de R$ 25.361.505,49 (vinte e cinco milhões, trezentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinco reais e 
quarenta e nove centavos), cujo pagamento fica ratificado expressamente pelos acionistas e imputados tais 
valores ao pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios, nos termos da legislação vigente; e) o saldo 
remanescente, no valor de R$ 295.901.765,80 (duzentos e noventa e cinco milhões, novecentos e um mil, 
setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), serão pagos aos acionistas como distribuição de 
dividendos complementares conforme cronograma aprovado pela Assembleia. 3) A Assembleia, por 
unanimidade votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, ratificou o pagamento de dividendos aos 
acionistas realizado durante o ano de 2021, decorrentes de lucros retidos em anos anteriores no valor de R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais). 4) Foi aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e 
sem ressalvas, a remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022 no valor 
total de até R$ 18.312.036,59 (dezoito milhões, trezentos e doze mil, trinta e seis reais e cinquenta e nove 
centavos), incluindo encargos sociais e benefícios, a ser individualizado posteriormente pelo Conselho de 
Administração, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia e Políticas de remuneração vigentes. 
Encerramento: Discutidas e aprovadas as matérias constantes na ordem do dia, nada mais havendo a 
tratar, foram encerrados os trabalhos e eu, Elis Simeão Christino lavrei a presente ata, em forma de sumário, 
a qual, depois de lida e achada conforme será assinada por mim e pelos acionistas presentes à reunião. A 
presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Uberlândia-MG, 22 de março de 2022. Mesa: 
Renato Fernandes Martins - Presidente da Mesa; Elis Simeão Christino - Secretária. Acionistas: Almart 
Administração e Participações S.A. - Alair Martins Júnior; Martins Participações S.A. - Juscelino 
Fernandes Martins, Alair Martins Júnior, Hélio Martins Borges, Juscelino Fernandes Martins, Renato 
Fernandes Martins. Visto Advogado: Pauliran Gomes e Silva - OAB/MG 70.112. Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 9355324 em 16/05/2022 da Empresa MARTINS  
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A, NIRE 31300012948 e protocolo 222398574 - 16/05/2022. 
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

MUDANÇAS NA LEI S.As

Nova legislação

A Lei das Sociedades por Ações (lei 6.404/76), que ordena as publicações legais pelas empresas, foi reformada e atualizada 
pela Lei 13.818/19, pela LC 182/2021, pela IN DREI 112 e por uma Retificação desta mesma IN.
Agora, a lei obriga também as sociedades anônimas de capital fechado com receita bruta anual de até R$ 78 milhões, que 
haviam sido dispensadas da publicação pela LC 182 (aprovada em 1º de junho de 2021), a realizarem suas publicações em jor-
nais de grande circulação (versões impressa e digital), documentos indicados nos incisos I, II e III do art. 133 da Lei 6.404/76, 
quais sejam:
I - O relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo;
II - A cópia das demonstrações financeiras;
III - O parecer dos auditores independentes, se houver.

Outra novidade da lei 13.818/ 2019 é a dispensa das publicações na impressa oficial - Diário Oficial da União, diários oficiais 
do DF e dos Estados.

Dispensa das S.As com patrimônio líquido de até R$ 10 milhões foi revogada; agora elas também são obrigadas a publicar. 
Importante observar que está mantida a revogação, pela LC 182 (Lei das Startups, aprovada em 1º de junho de 2021), das 
disposições da Lei 13.818/19, que dispensava a publicação em jornal de demonstrações financeiras, convocações de assem-
bleias gerais, entre outros atos societários, as sociedades anônimas com patrimônio líquido de até R$ 10 milhões (até a data 
das demonstrações) e com menos de 20 acionistas, de forma que também estas S.As seguem obrigadas a publicar os mesmos 
documentos.

Esteja em conformidade com a lei, publique seu balanço no único jornal impresso de Uberlândia e jornal digital 
de grande circulação da região: Diário de Uberlândia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 01/2022 DA
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLÂNDIA E REGIÃO - COOPERAF 
– COM SEDE NA RODOVIA BR 050, KM 76, CEASA MG, SALA 03, BAIRRO SEGISMUNDO 
PEREIRA, UBERLÂNDIA/MG, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 14.355.554/0001-16 E NIRE Nº 

3140005323-9

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE UBERLÃNDIA E 
REGIÃO, Osmar Fernandes Peixoto, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 17 do Estatuto 
Social, CONVOCA todos os cooperados com direito a voto, que nesta data somam 193, para a 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizadas no dia 02 de junho de 2022, na sua 
sede, com endereço na BR 050, KM 76, CEASA, sala 03, bairro Segismundo Pereira, Uberlândia, 
MG, às 09 horas em primeira convocação, com o quórum do artigo 21 do Estatuto Social, qual seja, 
com a presença mínima de 2/3 dos cooperados, na falta de quorum, em segunda convocação às 10 
horas, com a presença mínima de metade mais um dos cooperados, e ainda assim, na falta de 
quorum, em terceira convocação, às 11 horas, com a presença mínima de 10 cooperados, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1 – Em obediência ao artigo 31, III, do seu Estatuto, autorizar o Conselho de Administração/Diretoria 
da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Uberlândia e Região - COOPERAF, a adquirir um bem 
imóvel, especificamente um terreno situado nesta cidade de Uberlândia, MG, no bairro Loteamento 
Convencional Vida Nova, designado por lote 07 da quadra 10, com 500 metros quadros, conforme a 
designação e confrontações que constam da sua matricula de n. 153.000, do Cartório do Primeiro 
Ofício do RGI local, cujas condições e contrato que serão apresentados na reunião.

Uberlândia, MG, 16 de maio de 2022.
Cooperativa dos Agricultores Familiares de Uberlândia e Região

Presidente – Osmar Fernandes Peixoto.
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Esta publicação foi feita de forma 100% pela empresa 
Diário de Uberlândia em seu site de notícias.
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PÁGINAS AUDITADAS

QUINTA-FEIRA
19 DE MAIO DE 2022
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