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ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADAS EM 28 DE MARÇO DE 2019 

DATA, HORA E LOCAL: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2019 (dois mil e dezenove), 
às 09h30, em segunda convocação, na sede social da Companhia, localizada na Alameda 
Ministro Rocha Azevedo, nº 346, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01410-901. 

CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado no Diário Oficial Empresarial do Estado de São 
Paulo, nos dias 19, 20 e 21 de março de 2019, nas páginas 60, 41 e 122, respectivamente, e no 
Jornal Valor Econômico, na edição dos dias 19, 20 e 21 de março de 2019, nas páginas C5, A9 e 
811, respectivamente. 

PRESENÇAS: Compareceram às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, os acionistas 
representantes de 85,31% do capital votante, conforme assinaturas constantes do Livro de 
Presença de Acionistas da Companhia. 

MESA: Presidente: Adelson Severino Chagas; Secretário: Tajumar Custódio Martins. 

, OR.DEM DO DIA: Deliberar sobre: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da 
Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (ii) o 
resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (i) a remuneração global anual dos administradores e dos membros do Comitê 
de Auditoria da Companhia; (ii) a incorporação de reservas ao capital social da Companhia; (iii) a 
alteração do artigo 52 do Estatuto Social para atualização do capital social da Companhia; (iv) a 
alteração do artigo 18 do Estatuto Social para excluir a expressão "ordem do dia", a constar no 
calendário anual das reuniões do Conselho de Administração da Companhia, em razão da 
impossibilidade de elencar todos os assuntos que serão deliberados ao decorrer do exercício 
social; (v) a alteração do inciso xxii do artigo 20 do Estatuto Social, para atribuir competência ao 
Conselho de Administração para aprovar a política que orienta as relações com acionistas da 
Companhia, bem como eventuais alterações, buscando o foco na atuação estratégica do 
Conselho de Administração; e (vi) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. 

DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes aprovaram por unanimidade e sem reservas: 

Em Assembleia Geral Ordinária: 

(i) Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, publicados em 27 de fevereiro de 2019, nos
seguintes periódicos: Jornal Valor Econômico, fls. Al6 a A19, e Diário Oficial do Estado de São
Paulo, fls. 89 a 98.

(ii) Aprovar o resultado apurado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, cujo
lucro líquido atingiu o montante de R$ 146.296.466,86, sendo destinado da seguinte forma,
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