
RS HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 35.662.545/0001-48 - NIRE 35.300.545.231

Companhia Fechada
FATO RELEVANTE

Para fi ns do disposto na Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, 
conforme alterada (“Instrução CVM 358”) e na Instrução CVM nº 476, de 
16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), a RS 
Holding e Participações S.A. (“RS Holding” ou “Companhia”) comunica a 
seus acionistas e ao mercado em geral que, nos termos da Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29 de junho de 2020, foi 
aprovado o aumento de capital na Companhia por parte de sua acionista 
Companhia de Participações em Concessões (“CPC”), com a 
integralização das novas ações mediante aporte em moeda corrente e a 
conferência de determinados bens e direitos, incluindo: (a) a participação 
societária anteriormente detida pela CPC na Concessionária das 
Rodovias Integradas do Sul S.A. (“CCR ViaSul”), representativa de 100% 
(cem por cento) do capital social da CCR ViaSul; e (b) todos os direitos e 
obrigações da CPC em relação à totalidade das debêntures emitidas pela 
CPC em 16 de dezembro de 2019, com valor nominal unitário de R$1,00 
(um real), montante total de R$ 700.000.000,00 na data de emissão e 
vencimento em 30 de outubro de 2031, cujos recursos líquidos captados 
foram destinados para a integralização do capital da CCR ViaSul 
(“Emissão” e “Debêntures”).  Nesse sentido, e conforme também 
formalizado na Reunião do Conselho de Administração da Companhia 
realizada em 29 de junho de 2020, a Companhia assumiu todos os 
direitos e obrigações anteriormente de titularidade da CPC em relação às 
Debêntures e a Emissão será a 1ª emissão de debêntures da Companhia.

São Paulo, 29 de junho de 2020.
Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Diretor Presidente

NEON PAGAMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº 20.855.875/0001-82 - NIRE 35.300.476.581
Ata da Assembleia Geral Extraordinária em 13/04/2020

Data, hora e local: em 13/04/2020 às 10h, na sede social em São Paulo/
SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. 
Mesa: Presidente: Pedro Henrique S.Conrade; Secretária: Cristiane Ales-
sandra C.M. Coutinho. Ordem do dia: (i) a destituição de membro da 
Diretoria; (ii) Aumento do capital social mediante a emissão de novas 
ações; e (iii) consolidação do Estatuto Social. Leitura de Documentos, 
Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: (i) foi dispensada a leitura 
dos documentos relacionados à ordem do dia desta AGE, uma vez que 
referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas; (ii) as 
declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentadas 
foram numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquiva-
das na sede da Companhia; e (iii) autorizada a lavratura da presente ata 
na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas 
dos acionistas. Deliberações Unânimes: (i) Destituir Cristiana Idehara 
do cargo de Diretora Executiva II, sendo consignado que, tanto a Compa-
nhia quanto a diretora destituída, outorgaram-se, mutuamente, a mais 
ampla, rasa, geral, irrestrita e irrevogável quitação, para nada mais recla-
mar, a qualquer tempo, título ou pretexto, com relação ao exercício do 
mandato e aos atos praticados pelo membro da Diretoria que renunciou, 
exceto em caso de fraude ou crime; (ii) Aumentar o capital social da 
Companhia, de R$410.000.000,00 dividido em 169.684.719.717 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R$500.000.000,00, divi-
dido em 290.902.518.353 ações ordinárias nominativas, sem valor nomi-
nal, mediante a emissão de 121.217.798.636 novas ações ordinárias 
nominativas, ao preço unitário de R$0,000742465224, totalizando 
R$90.000.000,00. Referidas novas ações são subscritas e integralizadas, 
em moeda corrente nacional, pela única acionista da Companhia, Neon 
Payments Limited. Em razão das deliberações tomadas, foi aprovada a 
alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar 
na íntegra com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de 
R$500.000.000,00 totalmente subscrito e parcialmente integralizado em 
moeda corrente nacional, dividido em 290.902.518.353 ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal”; e (iii) Consolidar o Estatuto Social. En-
cerramento: Nada mais. São Paulo, 13/04/2020. JUCESP nº 167.150/20-
0 em 28/05/2020. Gisela Simiema Ceshin - Secretária Geral. 

Nardini Agroindustrial Ltda.
CNPJ nº 48.708.267/0001-64 - NIRE nº 35201739681
Convocação para Reunião Ordinária de Quotistas 

na Modalidade Semipresencial
Ficam os quotistas da Nardini Agroindustrial Ltda (“Sociedade”) con-
vocados para a reunião ordinária de quotistas a ser realizada no dia 10 
(dez) de julho de 2020, às 13:30hs, na modalidade semipresencial, nos
termos da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 2020, poden-
do os quotistas participarem e votarem presencialmente no Auditório do 
Departamento Agrícola, localizado na Fazenda Vista Alegre, s/nº, Km 2,5,
Zona Rural, Vista Alegre do Alto/SP, ou a distância, por meio de platafor-
ma digital Zoom com detalhes de link de acesso a ser enviado por e-mail 
aos quotistas, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (1) Tomar as 
contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de 

acompanhados do relatório dos auditores independentes; (2) Deliberar 
acerca da proposta dos administradores para a destinação do resultado 
do exercício da Sociedade e de seus lucros acumulados até 31/03/2020;
(3) Eleger os membros da Diretoria para um mandato de 3 (três) anos; (4) 
Deliberar acerca da remuneração dos membros da Diretoria, bem como 
da sistemática de remuneração variável a ser aplicada; Instruções Ge-
rais: (a) Os documentos e informações acerca das matérias constantes 
da ordem do dia foram disponibilizados, nesta data, conforme artigo 2º,
parágrafo 1º da IN DREI Nº 79: (i) pelo envio de e-mail aos quotistas da 
Sociedade conforme endereços eletrônicos constantes do cadastro dos 
quotistas perante a Sociedade; (b) Caso o sócio não tenha recebido o 
e-mail no subitem “i” do item “a” acima, poderá solicitar seu reenvio direta-
mente pelo e-mail: quotistas@nardini.ind.br  (“E-mail Nardini”); (c) Os quo-
tistas que optarem pelo voto a distância por meio do uso de boletim de voto
a distância, o qual foi enviado por e-mail, deverão devolvê-lo à Sociedade, 
por meio de correio eletrônico encaminhado ao E-mail Nardini, no mínimo 
5 (cinco) dias antes da data da realização da reunião de quotistas; (d) 
Os quotistas que desejarem ser representados por procuradores deverão 
enviar os respectivos instrumentos de mandato, validamente outorgados, 
à Sociedade com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realiza-
ção da reunião de quotistas através do E-mail Nardini. (e) Toda comuni-
cação e o envio da documentação pelos quotistas deverão ser realizados 
por intermédio do E-mail Nardini, sob a referência “Reunião Ordinária de 
Quotistas da Nardini Agroindustrial LTDA, de 10 de julho de 2020”, sendo 
este método admitido como protocolo eletrônico. Nardini Agroindustrial
Ltda. - Riccardo Nardini/Vanderlei Adauto Caetano/Marcelo Pio Bertoleti/
Eliandro de Jesus Romani. (02-03-04)

São Martinho S.A.
CNPJ 51.466.860/0001-56 - NIRE 35.300.010.485

Companhia Aberta
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
São Martinho S.A (“Companhia”), convida seus acionistas para a As-
sembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”), a ser realizada em 
sua sede social, na Fazenda São Martinho, em Pradópolis/SP, no dia 
31 de julho de 2020, às 11 horas com a seguinte ordem do dia: Em 
caráter extraordinário: 1. Aumento do capital social no valor de R$ 
375.167.560,24 sem emissão de novas ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal e consequente alteração do artigo 5º do Estatuto 
Social; 2. Alterações no Estatuto Social, conforme anexo VIII da Propos-
ta da Administração, para implementar: Conselho Fiscal permanente e 
eleição em separado de 1 das vagas pelos acionistas minoritários (ar-
tigos: 1º, § único; 16, 30 e 37); (ii) mandatos de 2 anos para Diretoria 

-
tração (artigos 23 e 30, caput); (iii) limite de 2 anos de vigência para as 
procurações (artigo 26, § 2°); (iv) atualização das alçadas do Conselho 
de Administração e da data de correção (artigo 19, incisos xi, xii, xiii, xix 
e § -
lho de Administração por videoconferência (artigo 20, § 5°); 3. Conso-
lidação do Estatuto Social. Em caráter ordinário: 1. Relatório Anual 
da Administração, as Demonstrações Financeiras, acompanhados do 
Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social 
encerrado em 31.3.2020; 2. Destinação do lucro líquido do exercício 
social encerrado em 31.3.2020; 3. Eleição dos membros do Conselho 
de Administração; 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal perma-
nente (efetivos e suplentes), seguindo o Estatuto Social já alterado ou 
a regra vigente, caso não aprovada a sua mudança; 5. Remuneração 
global anual dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal. 
Informações Gerais: Documentos à Disposição dos Acionistas: Estão 
à disposição dos acionistas, na sede Companhia, em seu website na pá-
gina de Relações com Investidores (www.saomartinho.com.br/ri) e nos 
websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br), toda documentação 
pertinente às matérias que serão deliberadas na AGOE, conforme artigo 
133 e § 3º do artigo 135 da Lei nº 6.404/76 e artigo 6º da Instrução CVM 
nº 481/2009. Para consulta e exame dos referidos documentos na sede 
social, os acionistas interessados devem contatar a área de Relações 
com Investidores (ri@saomartinho.com.br) mediante apresentação de 
extrato contendo a posição acionária respectiva, emitida com até 2 dias 
de antecedência. Participação na Assembleia: Diante do cenário atual 
de pandemia da COVID-19, a Companhia recomenda a seus acionis-
tas a adoção do boletim de voto a distância. A Assembleia presencial 
será realizada com observância das medidas de proteção, higieniza-
ção dos ambientes e distanciamento, recomendações do Ministério da 
Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Caso haja necessidade 
de alteração no formato da Assembleia por motivo de força maior, a 
Companhia divulgará um Comunicado ao Mercado ou Fato Relevante 
com as orientações necessárias. Para facilitar o acesso dos acionistas 
na AGOE, solicitamos a entrega dos seguintes documentos no endereço 
Rua Geraldo Flausino Gomes, nº 61, 13º andar, Brooklin Novo, CEP 
04575-060, na cidade de São Paulo/SP, aos cuidados da Diretoria de 
Relações com Investidores, até o dia 28.7.2020: (i) extrato ou compro-
vante de titularidade de ações expedido pela instituição prestadora de 
serviços de ações escriturais da Companhia; e (ii) para aqueles que 

observância das disposições legais aplicáveis (artigo 126 da Lei nº 
6.404/76). A Companhia reembolsará, mediante exibição dos respec-
tivos comprovantes, 50% dos custos incorridos para a constituição de 
procuradores pelos acionistas que representem mais de 0,5% do capital 
social. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer na As-
sembleia Geral munido de documento que comprove sua identidade. Se 
o acionista for pessoa jurídica, deverá comparecer na Assembleia Geral 
munido do estatuto ou contrato social e os documentos societários que 
comprovem a representação legal do acionista e, no caso de Fundo de 
Investimento, regulamento do fundo; estatuto ou contrato social do seu 
administrador, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e 
documentos societários que comprovem os poderes de representação. 
Os acionistas estrangeiros deverão apresentar os mesmos documentos 
exigidos aos acionistas brasileiros, devidamente notarizados no país de 
origem, consularizados e com tradução juramentada. Caso o acionista 
opte pelo exercício do direito de voto a distância (conforme previsto na 
Instrução CVM nº 481/2009), poderá: (a) enviar o boletim de voto direta-
mente à Companhia até 24.7.2020; (b) transmitir as instruções de voto 
para o Banco Bradesco S.A., caso as ações não estejam depositadas 
em depositário central, observados os procedimentos e documentos 

ao seu Custodiante, caso as ações estejam depositadas em depositá-
rio central, observados os procedimentos e documentos exigidos pela 
respectiva instituição de custódia. Para informações adicionais acerca 
do exercício do direito de voto à distância, solicitamos aos acionistas 

como as orientações e prazos constantes no Manual para Participação 
da AGOE, disponível no website da Companhia, na página de Relações 
com Investidores (www.saomartinho.com.br/ri) e nos websites da Co-
missão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão (http://www.b3.com.br). Em cumprimento ao artigo 3º da 
Instrução CVM nº 165/91 e do artigo 4º. Inciso I, da Instrução CVM nº 
481/09, o percentual mínimo para adoção do processo de voto múltiplo 
para a eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% 
do capital social, devendo ser requerido pelos acionistas com no mí-
nimo 48 horas de antecedência da data prevista para a realização da 
AGOE. Pradópolis, 29 de junho de 2020. Marcelo Campos Ometto -  
Presidente do Conselho de Administração.              (30/06, 01 e 02/07)

METALÚRGICA GERDAU S.A.
CNPJ nº 92.690.783/0001-09 - NIRE 35300520751

Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 

REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NA AVENIDA DOUTORA RUTH 
CARDOSO, 8.501, 8º ANDAR, CONJUNTO 1, PARTE, PINHEIROS, 

SÃO PAULO, SP, EM 24 DE ABRIL DE 2020, ÀS 11H00MIN
1. A reunião contou com a participação da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração, sendo que os membros Aod Cunha de 
Moraes Júnior, Fernando Fontes Iunes e Carlos José da Costa André 
participaram por meio eletrônico, nos termos do Regimento Interno. 2.  A 
reunião foi presidida por Claudio Johannpeter e secretariada por Fábio 
Eduardo de Pieri Spina. 3. O Conselho de Administração, em caráter 
extraordinário e na forma do disposto no artigo 1º, §3º da Medida 
Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, após discutida a matéria, por 
unanimidade dos participantes, aprovou a designação, ad referendum 
da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020, de Guilherme 
Chagas Gerdau Johannpeter, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, 
casado em regime de separação total de bens, advogado, domiciliado 
em São Paulo, SP, RG nº 1024145052 SSP/RS, CPF nº 481.718.320-91, 
como Presidente do Conselho de Administração e de Claudio 
Johannpeter, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, separado 
judicialmente, engenheiro, domiciliado em São Paulo, SP, RG nº 
3002596629 SSP/RS, CPF nº 404.840.330-34, como Vice-Presidente 
do Conselho de Administração, ambos com endereço comercial na Av. 
Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, 
SP, CEP 05425-070. Os demais membros do Conselho de Administração 
permanecerão nos mesmos cargos, conforme designados pela 
Assembleia Geral Ordinária realizada em 23 de abril de 2019. 4. O 
Conselho de Administração, na forma do artigo 12, §5º, “i” do Estatuto 
Social, aprovou, por unanimidade dos participantes, a (i) reeleição dos 
seguintes membros da Diretoria da Companhia: Gustavo Werneck da 
Cunha, brasileiro, natural de Belo Horizonte, MG, casado em regime de 
comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, RG nº 4.072.110 
SSP/MG, CPF nº 972.434.346-49, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, como Diretor Presidente que, excepcionalmente e 
cumulativamente com sua função, substituirá o Diretor de Relações com 
Investidores durante suas ausências, impedimentos ou vacância do 
cargo; Harley Lorentz Scardoelli, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, 
casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, RG nº 
3002593238 SSP/RS, CPF nº 447.421.500-15, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, como Diretor Vice-Presidente, que, cumulativamente, 
exercerá as funções de Diretor de Relações com Investidores, nos 
termos do artigo 44 da Instrução CVM nº 480, de 07.12.2009, conforme 
alterada; Cesar Obino da Rosa Peres, brasileiro, natural de Uruguaiana, 
RS, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de 
empresas, RG nº 8.308752-8, CPF nº 346.819.490-00, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, como Diretor; Fábio Eduardo de Pieri 
Spina, brasileiro, natural de São Paulo, SP, solteiro, advogado, RG nº 
20.876.482-3 SSP/SP, CPF nº 153.084.478-96, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, como Diretor; Fladimir Batista Lopes Gauto, brasileiro, 
natural de Porto Alegre, RS, casado em regime de comunhão parcial de 
bens, administrador de empresas, RG nº 8020206317 SSP/RS, CPF nº 
352.524.130-53, residente e domiciliado em São Paulo, SP, como 
Diretor; Hermenio Pinto Gonçalves, brasileiro, natural do Rio de Janeiro, 
RJ, casado em regime de comunhão universal de bens, engenheiro 
mecânico, RG nº 52878857 SSP/RJ, CPF nº 697.277.247-87, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, como Diretor; Marcos Eduardo Faraco 
Wahrhaftig, brasileiro, natural de Curitiba, PR, casado, em regime de 
comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, RG nº 4.490.869-7 
SSP/PR, CPF nº 003.680.689-78, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, como Diretor; Mauro de Paula, brasileiro, natural de Volta Redonda, 
RJ, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, RG nº 
06.094.696-9 IPF/RJ, CPF nº 742.303.017-15, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, como Diretor; e (ii) eleição de Wendel Gomes da 
Silva, brasileiro, natural de Belo Horizonte, casado em regime 
de comunhão parcial de bens, Engenheiro, RG nº 5490351/SSP MG, 
CPF nº 924.450.396-49, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, 
como Diretor, todos com endereço comercial na Av. Dra. Ruth Cardoso 
8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070 e 
com mandato unificado até a assembleia geral ordinária a ser realizada 
em 2021. O Conselho de Administração, na forma do artigo 13, § 12 do 
Estatuto Social autorizou, por unanimidade dos participantes, que os 
Diretores da Companhia exerçam cargos de administração, remunerados 
ou não, em outras empresas integrantes do grupo econômico da Gerdau. 
Os membros da Diretoria ora eleitos tomarão posse mediante a 
assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas 
de Reuniões da Diretoria da Companhia. Os membros da Diretoria ora 
eleitos declararam, sob as penas da lei, que não se encontram 
impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, 
e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena 
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, bem como que irão conduzir a administração da Companhia de 
acordo com os termos e condições previstos na lei aplicável e no 
estatuto social da Companhia. Os respectivos termos de posse e as 
respectivas declarações de desimpedimento, assinados pelos Diretores 
eleitos, ficarão arquivados na sede da Companhia. 5. Nada mais foi 
tratado. São Paulo, 24 de abril de 2020. Assinaturas: Claudio Johannpeter 
(Presidente). André Bier Gerdau Johannpeter e Guilherme Chagas 
Gerdau Johannpeter (Vice-Presidentes). Gustavo Werneck da Cunha 
(Conselheiro). Fábio Eduardo de Pieri Spina (Secretário). Declaração: 
Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. 
Fábio Eduardo de Pieri Spina - Secretário. “JUCESP sob o nº 212.632/20-
6, em 19/06/2020. Gisela Simiema Ceschin. Secretária Geral.”

 Comercial Lupo S.A.
CNPJ nº 50.714.773/0001-08 - NIRE nº 35.300.004.850
Extrato da Ata das Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária Realizadas em 29 de abril de 2020

Data, hora, local: 29/04/2020, às 11:00 horas, na Rodovia Washington
Luís - km 276,5 - Sala nº 03, em Araraquara-SP, por videoconferência em
virtude da pandemia do Coronavirus (Covid 19). Quórum: 97,85% do ca-
pital social. Convocações: Diário Oficial do Estado de São Paulo em 16, 
17 e 18/04/2020 e no jornal “O Imparcial” de Araraquara-SP, em 16, 18 e 
21/04/2020, sendo os anúncios de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 
publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 28 e 31/03/2020 e
1º/04/2020 e no jornal “O Imparcial” de Araraquara-SP em 28 e 31/03/2020 
e em 02/04/2020. Mesa: Liliana Aufiero-Presidente e Adriano Lupo 
Stella-Secretário. Deliberações: Na conformidade da Ordem do Dia e es-
tando presentes às Assembleias administradores da Companhia, mem-
bros do Conselho Fiscal e o representante da empresa de auditoria exter-
na independente, KPMG Auditores Independentes, as seguintes
deliberações foram tomadas, por maioria, abstendo-se de votar os legal-
mente impedidos, quando exigido por lei: (a) aprovar, sem reservas, as
contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31/12/2019, documentos esses publicados
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “O Imparcial” de Ara-
raquara-SP em 09/04/2020, com parecer favorável do Conselho Fiscal 
(documento nº II, da presente ata), autenticado pela Mesa e que ficará
arquivado na companhia; (b) aprovar, de acordo com a Proposta da Dire-
toria, datada de 19/03/2020 (documento nº I da presente ata), autenticado
pela mesa e que ficará arquivado na companhia, com parecer favorável do 
Conselho Fiscal, (documento nº II, da presente ata) autenticado pela
Mesa e que ficará arquivado na companhia, a seguinte destinação do lucro 
líquido do exercício encerrado em 31/12/2019, no montante de
R$ 2.256.341,30 ajustado em R$ 345.187,00 pela realização do custo atri-
buído, resultando no valor de R$ 2.601.528,30: (1) R$ 296.574,00 de divi-
dendo estatutário, para a distribuição aos acionistas, com pagamento até
31/12/2020, sem atualização monetária e sem juros; (2) R$ 130.076,00
para a Reserva Legal (5% do lucro líquido contábil); e (3) R$ 2.174.878,30
de dividendo adicional proposto, conforme deliberação mencionada no 
item (d) abaixo; (c) esclarecer que não haverá destinação aos acionistas
de créditos de juros, a título de remuneração de capital próprio; (d) aprovar
a distribuição de dividendo adicional proposto no montante de R$ 
2.174.878,30 com pagamento até 31/12/2020, sem atualização monetária 
e sem juros; (e) aprovar, de acordo com a Proposta da Diretoria, datada
de 19/03/2020, que é o documento nº I da presente ata, o aumento do
capital social de R$ 38.718.000,00 para R$ 39.730.000,00, um aumento,
portanto, de R$ 1.012.000,00 sem emissão de novas ações, mediante a 
capitalização das seguintes parcelas constantes do Balanço Patrimonial
levantado em 31/12/2019: (1) R$ 130.076,00 provenientes do saldo de Re-
serva Legal; e (2) R$ 881.924,00 provenientes de parte do saldo de Reser-
va para Investimentos; (f) aprovar, de acordo com a Proposta da Diretoria,
datada de 19/03/2020, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, que 
passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social,
totalmente integralizado, é de R$ 39.730.000,00 (trinta e nove milhões,
setecentos e trinta mil reais), dividido em 59.000.191 (cinquenta e nove
milhões, cento e noventa e uma) ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal”; e (g) instalar o Conselho Fiscal, a pedido da acionista minoritá-
ria Quirino dos Santos Administração e Participações Ltda., o qual funcio-
nará até a próxima Assembleia Geral Ordinária, sendo eleitos os seguintes
Conselheiros e seus suplentes: Sérgio Odair Perguer, brasileiro, casado,
bacharel em ciências contábeis, portador do RG nº 12.160.132 e do CPF
nº 045.328.148-63, residente e domiciliado em Araraquara-SP, na Rua
Imaculada Conceição, 1186, CEP 14.800-186 e suplente: Julio Fernando
Pascoal Basso, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador do
RG nº 6.426.258 e do CPF nº 744.599.108-53, residente e domiciliado em
Araraquara-SP, na Rua Pedro Martini, 899, CEP 14.802-190; Wagner Mar, 
brasileiro, economista, Corecon-SP nº 8.906, contador, CRC-SP 50.198 e
advogado, OAB-SP nº 151.431, RG nº 3.126.884-5 e CPF nº 114.324.978-
04, residente e domiciliado em São Paulo-SP, na Alameda dos Jurupis, 452
- Conjunto 131, CEP 04.088-901 e suplente: Paulo Roberto de Andrade, 
brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador do RG 
nº 9.346.636-5 e do CPF nº 037.746.688-33, residente e domiciliado em 
Araraquara-SP, na Avenida Djalma Dutra, 274, CEP 14.800-400; Eduardo
Quirino dos Santos, brasileiro, engenheiro industrial mecânico e enge-
nheiro civil, CREA-SP nº 060040433-6, e mestre em administração de em-
presas, RG nº 2.414.532-4 e CPF nº 045.428.278-87, residente e domici-
liado em São Paulo-SP, na Alameda Casa Branca, 705, apartamento 1501
e suplente: Luiz Fernando Negrão de Castilho, brasileiro, bacharel em
ciências contábeis, RG nº 22.172.194-0 e CPF nº 021.332.557-88, resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Batatais, 263 - apartamento
101, com a remuneração mensal de R$ 1.000,00 para cada membro do 
Conselho, quando no efetivo exercício do cargo. A acionista minoritária
Quirino dos Santos Adm. e Part. Ltda. votou contra a aprovação dos itens
”a, b, c, d, e, f”, conforme Declaração de Votos em separado que recebida 
pela Mesa sob nº III será arquivada na sociedade. A maioria dos presentes
apresentou voto de louvor à administração pelos resultados apresentados 
e pela eficiência administrativa. Os termos desta ata foram aprovados pe-
los acionistas presentes. Acionistas representados pelo procurador 
Denis Jun Ikeda: Quirino dos Santos Adm. e Part. Ltda. - Eduardo Quirino 
dos Santos - Maristela Figueiredo Santos - Acionista representado pelo
procurador Eduardo Quirino dos Santos: Kauã de Barros Pinto Viviani
Santos - Liliana Aufiero - Adriano Lupo Stella - Acionistas representa-
dos pelo procurador Adriano Lupo Stella: CD Administração e Partici-
pação S.A. - Cristina Adélia Lupo - Judith Elisa Lupo - Maria Helena Quirino 
dos Santos de Aicardi - Edda Maria Ricard - Aldo Aufiero -Ricardo Lupo -
CRAP Participações e Empreendimentos Ltda. - Fernanda Aufiero - Henri-
que Lupo Neto - Alexandra Lupo - Helena Lupo - Alberto Haddad - Maria 
Martha Lupo - Maria Ernestina Lupo Haddad - Andréa Lupo - Beatriz Men-
donça Lupo - Marina Lupo Hotz - André Lupo Ribeiro Nunes - Daniel Lupo
Ribeiro Nunes - Flávia Lupo Hotz Bueno Netto - Filipe Lupo Ribeiro Nunes
- Gustavo Lupo Hotz - Renata Hotz Camargo Pinto - Elvio Lupo Neto - Fá-
bio Lupo - Gabriel Lupo - Luciana Lupo de Araújo - Ana Maria Lupo Capo-
villa - Carolina Lupo Ramalho - Laura Lupo - Solange Ricard Rochat - Isa-
bele Lúcia Ricard Rochat - Elvio Lupo Júnior. Membros do Conselho
Fiscal: Sérgio Odair Perguer - Wagner Mar - Eduardo Quirino dos Santos 
- KPMG Auditores Independentes: Rafael Henrique Klug. JUCESP nº
210.309/20-9 em 15.06.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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