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Ata de Reunião do Conselho de Administração em 08/07/2022
Data, Horário e Local: Aos 08/07/2022, às 11h, na sede social em São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 
Totalidade dos membros do conselho de administração. Mesa: Presidente: Janaina Corrêa da Fonseca Dallan, Secretário: 
Luciano R. Corrêa da Fonseca Filho. Ordem do Dia e Deliberações: (i) Aprovar a eleição da Sra. Franciele Salvador, 
brasileira, solteira, advogada, RG nº RG 5454211-1 SSP/SC, CPF/ME nº 073.648.179-64, residente e domiciliada em São 
Paulo/SP, na Rua Dr Diogo de Faria, 917, apto 124, Vila Clementino, CEP 04037-003, ao cargo de Diretora, para um mandato 
unificado de 2 anos a contar da presente data;  (ii) Aprovar a reeleição (i) da Sra. Janaina Corrêa da Fonseca Dallan, 
brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira florestal, RG nº 26.695.231-8 SSP/SP, CPF/ME nº 
282.713.338-52, CREA-SP nº 5.062.289, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Rua Inhambu, 917, apto 112, Moema, 
CEP 04520-013, para o cargo de Diretora; e do (ii) Sr. Victor Souza de Mattos, brasileiro, casado, administrador, RG nº 
43.896.361 SSP/SP, CPF/ME nº 349.005.528-44, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Zacarias de Gois, nº 881, 
apartamento 62, Parque Colonial, CEP 04610-002, para o cargo de Diretor, para unificação dos mandatos dos membros da 
Diretoria, ambos para um mandato unificado de 2 anos a contar da presente data. Os Diretores ora eleitos e reeleitos são 
empossados de acordo com os Termos de Posse e declaram, para os devidos fins e efeitos legais e sob as penas da lei, que 
não estão impedidos de exercer a administração, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrarem sob os efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos 
do artigo 147 da Lei das S.A. Diante do disposto acima, a Diretoria passa a ser composta por 3 Diretores com mandato 
unificado de 2 anos a contar da presente data, sendo eles: (i) Janaina Corrêa da Fonseca Dallan; (ii) Victor Souza de 
Mattos; e (iii) Franciele Salvador, acima qualificados.  (iii) Ratificar que a administração da Companhia não possuirá 
remuneração. Encerramento: Formalidades legais. São Paulo, 08/07/2022. Mesa: Janaina Corrêa da Fonseca Dallan - 
Presidente; Luciano R. Corrêa da Fonseca Filho - Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: 
Janaina Corrêa da Fonseca Dallan; Luciano R. Corrêa da Fonseca Filho; Thomas Roderick Caldecott Baird.
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