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Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 61.695.227/0001-93
NIRE 35.300.050.274
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2021

1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de março de 2021, às 12 horas, na sede
social da Companhia, localizada na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939,
lojas 1 e 2 (térreo) e 1º ao 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do Condomínio Castelo
Branco Office Park, no Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06460-040.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas as formalidades de convocação, de
acordo com o artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), por estar
presente o acionista representando a totalidade do capital social e votante da Companhia.
Presente, ainda, o Sr. Max Xavier Lins, Diretor Presidente da Companhia.
3.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelos Sr. Guilherme Gomes Lencastre e
secretariados pela Sra. Andrea Leandro Valenzuela.
4.
ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para deliberar a respeito
das seguintes matérias: (i) aumentar o número de membros do Conselho de Administração de
7 (sete) para 9 (nove); e (ii) eleger 2 (dois) membros do Conselho de Administração.
5.
DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia
e respectivos documentos colocados à disposição do acionista, os acionistas deliberaram o
quanto segue:
5.1
Quanto ao item (i) da Ordem do Dia, aprovar o aumento do número de membros do
Conselho de Administração, de 7 (sete) para 9 (nove) Conselheiros, nos termos no artigo 9º
do Estatuto Social da Companhia.
5.2
Quanto ao item (ii) da Ordem do Dia, eleger a Sra. Ana Claudia Gonçalves Rebello,
brasileira, divorciada, advogada, portadora do documento de identidade nº 82.366, expedido
pela OAB/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 011.914.537-58, para o cargo de Conselheira de
Administração da Companhia e o Sr. Gino Celentano, italiano, divorciado, engenheiro
eletricista, portador do passaporte italiano nº YB0553419, para o cargo de Conselheiro de

Administração da Companhia, ambos com endereço profissional na Praça Leoni Ramos, nº
01, bloco 1, 7º andar, São Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, CEP 24210-205.
5.2.1 Consignar que, com base nas informações recebidas pela Administração da
Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado à Acionista que os conselheiros
ora eleitos declararam, sem qualquer ressalva, sob as penas da lei, que não estão impedidos,
por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem condenados ou sob efeitos
de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, conforme
mencionado no artigo 147, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações e no artigo 2º da Instrução
CVM nº 367/2002.
5.2.2. Os conselheiros ora eleitos terão o mandato coincidente com os demais membros do
Conselho de Administração, ou seja, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que
examinar as contas do exercício de 2021 e serão investidos nos respectivos cargos mediante
assinatura de termo de posse, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração.
6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, pelo
tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada
pelo Presidente da Assembleia, pelo Acionista e pela Secretária, ficando autorizada a
publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2º do artigo
130 da Lei das Sociedades por Ações.
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