
Sindicato dos Comissários e Consignatários 
do Estado de São Paulo – SINCOESP 

CNPJ. 46.566.543/0001-71
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária 

O Presidente do Sindicato dos Comissários e Consignatários do Estado 
de São Paulo-SINCOESP, no uso de suas atribuições estatutárias previs-
tas no Capítulo III – Seção II – Artigos 17 e 19 e seus parágrafos e letras 
do Estatuto Social, convoca as empresas sindicalizadas e associadas, 
quites e em pleno gozo de seus direitos estatutários, para Assembleia Ge-
ral Extraordinária, a ser realizada na Avenida Ipiranga nº 1267, 7º andar, 
centro, São Paulo/SP, no dia 17 de Junho de 2021, às 14h00 em primeira 
convocação, e às 14h30 em segunda e última convocação, para deliberar 
sobre: 1) Decidir e aprovar valores da Contribuição Social do Exercício de 
2021; 2) Assuntos Gerais. SP, 12/06/21. Jodismar Amaro - Presidente

VERO S.A.
CNPJ nº 31.748.174/0001-60 - NIRE: 353.005.2295-8

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
a ser Realizada em 21 de Junho de 2021

Convocamos os senhores acionistas da VERO S.A. (“Companhia”), socie-
dade por ações fechada, com sede na Rua Olimpíadas, 205, conjuntos 31 
e 34, Vila Olímpia, Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04551-000, inscri-
ta no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia 
(“CNPJ/ME”) sob n° 31.748.174/0001-60 e inscrita na Junta Comercial de
São Paulo - JUCESP sob o nº 353.005.2295-8, nos termos do artigo 124 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordi-
nária a ser realizada no dia 21 de junho de 2021, às 10h00 (“AGE”) na
sede da Companhia, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: (i) as contas dos administradores e a Demonstração Financeira da 
Companhia relativa ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018,
acompanhada do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores
Independentes; (ii) a ratificação da destinação do resultado relativo ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; (iii) a adequação das
Demonstrações Financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais 
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, tendo em vista a alteração da 
norma contábil dos Princípios Contábeis geralmente aceitos no Brasil - BR 
GAAP, para International Financial Reporting Standards - IFRS; (iv) a auto-
rização para a administração da Companhia realizar a abertura de capital
da Companhia e submissão do pedido de registro de emissor de valores
mobiliários, categoria “B”, perante a Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), nos termos da Instrução da CVM nº 480, de 29 de dezembro de 
2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”); (v) a autorização para 
que a administração da Companhia tome todas as medidas necessárias à
obtenção do registro de Companhia como emissor de valores mobiliários
categoria “B” perante a CVM; e (vi) a alteração e consolidação do Estatuto
Social da Companhia. Estarão à disposição dos acionistas, na sede social 
da Companhia onde será realizada a AGE, a cópia de todos os documen-
tos relacionados às matérias constantes da respectiva Ordem do Dia.

São Paulo, 11 de junho de 2021
Gabriel Felzenswalb - Presidente do Conselho de Administração

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE 
POLÍCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

– ADPESP 
CNPJ 62.639.711/0001-68 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO – ADPESP, no uso de suas atribuições legais, 
nos termos do artigo 31, inciso II, combinado com os artigos 20 e 22, 
incisos I, Il e VII do Estatuto Social, CONVOCA os Excelentíssimos 
Senhores Delegados de Polícia Associados para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, no auditório “Doutor Ivahir de Freitas Garcia”, 
situado na sede social da entidade, localizada na Av. Ipiranga, 919, 9º 
andar, São Paulo, capital, a realizar-se no dia 30 de Junho do corrente 
ano, em primeira convocação às 16h, pela maioria absoluta dos 
associados presentes, e às 17h, em segunda e última chamada, com 
qualquer número de associados , por maioria simples, sendo permitido 
voto por procuração, a fim de deliberarem na ordem do dia sobre a 
seguinte pauta: a) Apresentação das atividades do semestre; b)  
Demonstrativos de receita e despesas de janeiro até maio de 2021)  c) 
Demais assuntos de interesse da classe. São Paulo, 11 de Junho de 
2021. Gustavo Mesquita Galvão Bueno - Presidente 

PEROBINHA S/A AGROPECUÁRIA
 CNPJ nº 27.350.839/0001-06 - Companhia Fechada

Edital de Convocação Para Realização Conjunta de Assembleia 
Geral Ordinaria e Assembleia Geral Extraordinária

São convidados os senhores acionistas da Perobinha S/A Agropecuária,
a se reunirem em assembleia geral ordinária e assembleia geral extraor-
dinária, que serão realizadas, na sede social, Faz. Perobinha e Colônia 
Nova, S/N, Zona Rural, São Joaquim da Barra/SP, CEP 14.600-000. A As-
sembleia Geral Extraordinária ocorrerá, em primeira convocação às 10:00 
horas do dia 15 de junho de 2021, com acionistas que representarem ¼ do
capital social com direito a voto e em segunda convocação às 11:00 horas 
do dia 15 de junho de 2021, com qualquer número de acionistas. A As-
sembleia Geral Extraordinária ocorrerá, em primeira convocação as 13:00 
horas do dia 15 de junho de 2021, com acionistas que representarem ¼ do
capital social com direito a voto e em segunda convocação às 14:00 horas,

-
resse da Companhia, com as seguintes ordens do dia: I - Assembleia Ge-
ral Ordinária: a) Aprovar as contas dos administradores do exercício de 

II - Assembleia 
Geral Extraordinária: a) Aprovar as contas dos administradores dos exer-

Genpro Engenharia S.A.
CNPJ nº 00.753.622/0001-90 - NIRE 35300350456

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 05/05/21
Data, hora e local: 05/05/21, 10h, na sede social. Presenças: acionistas
representando 100% do capital social. Convocação e Publicações: 
dispensada a convocação. As Demonstrações Financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31/12/20 foram publicadas no “DOESP” e no
“Diário Comercial” no dia 28/04/21. Mesa: Presidente - Nelson José Duarte 
Fernandes, Secretário - Sergio Toshihico Miyamoto. Deliberação:
(1) Aprovados, sem quaisquer restrições ou ressalvas, por unanimidade de 
votos, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais
demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 
31/12/20, e (2) Aprovada, sem quaisquer restrições ou ressalvas, por
unanimidade de votos, a destinação do lucro líquido do exercício, no valor 
total de R$ 1.153.274,15 para a conta de Reserva de Lucros a Realizar. 
(3) Aprovada, sem quaisquer restrições ou ressalvas, por unanimidade de 
votos, a transferência do saldo de R$ 650.000,00, retirados da conta 
Reserva de Lucros a Realizar, para a conta de Distribuição de Dividendos 
a Pagar, conforme dispõe o Estatuto Social da Companhia. Encerramento:
Nada mais. Assinaturas Acionistas: Nelson José Duarte Fernandes e 
Sergio Toshihico Miyamoto. São Paulo, 05/05/21. Nelson José Duarte 
Fernandes - Presidente da Mesa; Sergio Toshihico Miyamoto -
Secretário. JUCESP nº 239.846/21-7 em 24/05/2021. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

LBR - Lácteos Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 02.341.881/0001-30 - NIRE 35300455096

Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Srs. acionistas da LBR - Lácteos Brasil S.A. para se 
reunirem no dia 12/07/2021, às 11h, a qual será realizada na sede da 
Companhia, localizada na Rua Cláudio Soares, 72, 3º andar, conjunto 313, 
na cidade de SP/SP, em AGOE, a serem realizadas cumulativamente, para 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (A) Em AGO: (a) Tomar as con-
tas da diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da
Companhia, relativas ao exercício social findo em 31/12/2020, acompa-
nhadas do parecer dos auditores independentes, bem como do relatório 
anual da administração, dispensando-se a presença do representante dos 
auditores independentes; e (b) Deliberar sobre a destinação do resultado 
relativo ao exercício social da Companhia encerrado em 31/12/2020. (B) 
Em AGE: (a) Deliberar acerca da remuneração dos administradores da
Companhia para o exercício de 2021. Informações Gerais: - Os documen-
tos e informações referidos neste Edital de Convocação encontram-se à
disposição dos acionistas, na sede da Companhia, tendo sido dispensada 
a sua publicação conforme é facultado pelo artigo 294, II, da Lei nº
6.404/76. - O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à 
AGOE munido de documento que comprove sua identidade e seus pode-
res de representação, conforme o caso. - Nos termos do artigo 121, Pará-
grafo Segundo da Lei nº 6.404/1976, o acionista poderá participar e votar
a distância mediante ingresso pelo endereço digital abaixo descrito: ht-
tps://zoom.us/j/98425498049?pwd=SVg4V2x0b0MxMVIwMDJSMHo4QW
ttdz09. ID da reunião: 984 2549 8049. Senha de acesso: vFxVT4. São Pau-
lo, 08/06/2021. Renato de Andrade e Jean-Marc Benaron - Diretores
sem Designação Específica.

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.558.157/0001-62 - NIRE 35.3.0015881-4
ATA DA 384ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DA TELEFÔNICA BRASIL S.A. REALIZADA 
EM 01º DE NOVEMBRO DE 2020

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 01 (um) dia do mês de novembro de 
2020, às 17h00, excepcionalmente em razão da pandemia de 
COVID-19, realizada remotamente, conforme faculta o artigo 19, 
parágrafo 1º do Regimento Interno do Conselho de Administração e 
dos Comitês Técnicos e Consultivos da Telefônica Brasil S.A. 
(“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Foi realizada 
convocação na forma do Estatuto Social da Companhia. Presentes os 
membros do Conselho de Administração da Companhia, que 
subscrevem esta ata, havendo, portanto, quórum de instalação nos 
termos do Estatuto Social. Ainda estava presente, o Secretário Geral e 
Diretor Jurídico, Sr. Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira, como 
Secretário da Reunião. 3. MESA: Eduardo Navarro de Carvalho - 
Presidente da Reunião; Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira - Secretário 
da Reunião. 4. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÃO: Inicialmente, foi 
apresentado aos membros do Conselho de Administração proposta de 
transação envolvendo: (i) a segregação e consequente transferência 
das atividades de cybersecurity desenvolvidas pela Companhia para a 
Telefônica Cibersegurança e Tecnologia do Brasil Ltda. (“CyberCo 
Brasil”), que passará a desenvolver os produtos relacionados às 
atividades de cybersecurity; e (ii) a posterior venda da totalidade das 
quotas de emissão da CyberCo Brasil pela Companhia para a 
Telefónica Cybersecurity Tech, S.L., uma entidade controlada da 
Telefónica, S.A. (“TTech”), bem como a celebração de determinados 
contratos para estabelecer uma relação comercial entre a Companhia 
e a CyberCo Brasil, que passará a ser a fornecedora exclusiva dos 
serviços de cybersecurity da Companhia (“Transação”). A Transação 
permitirá que a Companhia, como distribuidor exclusivo da Cyberco 
Brasil, se fortaleça no mercado de cibersegurança através da ampliação 
de seu portfólio de produtos e serviços. Além disso, a Companhia se 
beneficiará de maior competividade em função da escala global do 
parceiro dedicado a tais atividades. A Transação assegura, ainda, a 
continuidade de prestação de serviços de cybersecurity pela área de 
B2B da Companhia a seus clientes finais, na medida que inclui a 
celebração de determinados contratos que regulamentam a prestação 
de serviços entre CyberCo Brasil e a Companhia. Neste sentido, os 
membros do Conselho de Administração presentes à Reunião 
deliberaram o que segue: 4.1. Aprovação da Transação, incluindo a 
alienação da totalidade das quotas de emissão da Telefônica 
Cibersegurança e Tecnologia do Brasil Ltda. detidas pela 
Companhia. Os membros do Conselho de Administração aprovaram, 
por unanimidade, a proposta apresentada, autorizando, portanto, a 
Companhia a realizar a Transação e a alienar a totalidade das quotas 
de emissão da CyberCo Brasil detidas pela Companhia para a TTech, 
pelo valor total de R$116.411.026,03 (cento e dezesseis milhões, 
quatrocentos e onze mil, vinte e seis reais e três centavos), com base 
em laudo externo independente elaborado por empresa especializada. 
Os membros do Conselho de Administração aprovaram, ainda, a 
ratificação de anterior aquisição pela Companhia da totalidade das 
quotas de emissão da CyberCo Brasil, detidas pela Terra Brasil 
Networks Brasil S.A., subsidiária integral da Companhia, conforme 
material apresentado na Reunião. Para tanto, o Conselho de 
Administração autoriza os Diretores da Companhia a adotarem todas 
as providências necessárias para efetivação da Transação, em especial 
a celebração do Contrato de Compra e Venda de Quotas (Quota 
Purchase Agreement) entre a Companhia e a TTech, e todos os 
demais documentos necessários para a Transação, incluindo, sem 
limitação: (i) a respectiva alteração contratual da CyberCo Brasil, e (ii) 
qualquer outro documento que seja necessário à implementação da 
Transação. 5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o 
Presidente do Conselho de Administração declarou encerrados os 
trabalhos e lavrada a presente ata. São Paulo, 01º de novembro de 
2020. (aa) Eduardo Navarro de Carvalho - Presidente do Conselho de 
Administração. Conselheiros: Ana Theresa Masetti Borsari; Antonio 
Carlos Valente da Silva; Christian Mauad Gebara; Claudia Maria Costin; 
Francisco Javier de Paz Mancho; José María Del Rey Osorio; Juan 
Carlos Ros Brugueras; Julio Esteban Linares Lopez; Luiz Fernando 
Furlan; Narcís Serra Serra e Sonia Julia Sulzbeck Villalobos. Secretário 
da Reunião: Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira. Certifico que a 
presente ata é cópia fiel da ata da 384ª Reunião do Conselho de 
Administração da Telefônica Brasil S.A., realizada em 01º de novembro 
de 2020, lavrada em livro próprio e registrada perante a Junta Comercial 
de São Paulo sob o nº 519.493/20-5 de 04/12/2020. Breno Rodrigo 
Pacheco de Oliveira - Secretário.

AGV SOLAR V GERADORA 
DE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF nº 28.938.999/0001-33 - NIRE 35.300.510.003

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2021

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 08 (oito) dias do mês de junho do 
ano de 2021, às 10h00min, na sede social da AGV Solar V Geradora de 
Energia S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Ouroeste, Estado 
de São Paulo, Rodovia Percy Waldir Semeguini (SP 543), Fazenda São 
José, s/nº, lote 05, Zona Sul, Distrito de Arabá, CEP 15685-000 (“Com-
panhia”). 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação pré-
via consoante ao disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades 
por Ações”), tendo em vista a presença de representantes da totalidade 
do capital social da Companhia, e mediante as assinaturas no Livro de 
Presença dos Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Carlos Renato Xavier 
Pompermaier - Presidente; e Denis Scarpato - Secretário, sendo dispen-
sada por todos os acionistas a disposição prevista no Artigo Sexto, Pa-
rágrafo Primeiro do Estatuto Social. 4. Ordem do Dia: Analisar e delibe-
rar sobre: (i) a redução do capital social da Companhia no valor de 
R$1.500.000,00; (ii) a alteração do estatuto social para refletir o novo 
valor do capital social; e (iii) autorização para que a Diretoria da Compa-
nhia pratique os atos necessários para efetivação das deliberações 
constantes desta ordem do dia. 5. Deliberações: Por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições, as seguintes matérias foram aprova-
das: 5.1 Aprovar a redução do capital social da Companhia por conside-
rá-lo excessivo nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por 
Ações, que passará dos atuais R$100.518.058,84 (cem milhões, qui-
nhentos e dezoito mil, cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centa-
vos), totalmente subscrito e integralizado, e representado por 
100.518.058 (cem milhões, quinhentos e dezoito mil, cinquenta e oito, e 
oitenta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para 
R$99.018.058,84 (noventa e nove milhões, dezoito mil e cinquenta e 
oito reais, e oitenta e quatro centavos), totalmente subscrito e integrali-
zado, e representado por 99.018.058 (noventa e nove milhões, dezoito 
mil e cinquenta e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
configurando uma redução de R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais), mediante a restituição de capital à acionista da Companhia 
AES Tietê Energia S.A., e o cancelamento de 1.500.000 (um milhão e 
quinhentas mil) ações representativas do capital social. 5.1.1 Consignar 
que o Conselho Fiscal da Companhia não foi instalado no presente 
exercício, não havendo, portanto, parecer quanto à redução deliberada, 
nos termos do artigo 173, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.2 
Consignar que, em face do que dispõe o artigo 174 da Lei das Socieda-
des por Ações, a eficácia da deliberação de restituição de parte do ca-
pital social à acionista fica condicionada ao cumprimento das seguintes 
condições: (i) publicação da presente ata antes do seu respectivo regis-
tro perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo nos jornais ado-
tados pela Companhia; (ii) decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, con-
tados da data da publicação desta ata, sem que tenha sido apresentada 
pelos credores quirografários, nos termos do parágrafo primeiro, oposi-
ção à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova 
do pagamento e/ou depósito judicial. 5.1.3 Consignar que a Companhia 
não é emissora de debêntures, de modo que a redução de capital ora 
aprovada não demanda aprovação prévia pelos debenturistas nos ter-
mos do §3º do artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações. 5.1.4 Con-
signar que o valor a ser restituído será pago à acionista AES Tietê Ener-
gia S.A. em moeda corrente nacional após decorrido o prazo e atendi-
das as condições descritas no item 5.1.2, acima. 5.2 Decorrido o prazo 
e atendidas as condições descritas no item 5.1.2, acima, o estatuto so-
cial da Companhia será alterado para refletir o novo valor do capital so-
cial, de modo que o caput do artigo 5º do Estatuto Social passará a vi-
gorar com a nova redação a seguir, mantida a redação de seus parágra-
fos: Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente nacional, é de R$99.018.058,84 (no-
venta e nove milhões, dezoito mil e cinquenta e oito reais, e oitenta e 
quatro centavos), dividido em 99.018.058 (noventa e nove milhões, de-
zoito mil e cinquenta e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor no-
minal. 5.3 Por fim, consignar que ficam os diretores da Companhia auto-
rizados a praticar todos os atos necessários para efetivar as delibera-
ções supracitadas. 6. Lavratura: A lavratura da ata na forma de sumário 
foi autorizada pelos acionistas, conforme previsto no Artigo 130, pará-
grafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. 7. Certidão: O presidente e 
o secretário atestam que esta é uma cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e ninguém dese-
jando manifestar-se, encerrou-se a reunião, cuja ata vai assinada por 
todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Presidente, Carlos Renato  
Xavier Pompermaier; e Secretário: Denis Scarpato. Acionistas presen-
tes: AES Tietê Energia S.A. (p. Clarissa Della Nina Sadock Accorsi e  
Carlos Renato Xavier Pompermaier). São Paulo - SP, 08 de junho de 
2021. Mesa: Carlos Renato Xavier Pompermaier - Presidente; Denis 
Scarpato - Secretário. 

TOTVS S.A.
CNPJ nº 53.113.791/0001-22 - NIRE 35.300.153.171

Ata de Reunião do Conselho de Administraça realizada em 03/05/2021
Data, Hora e Local: Realizada no dia 03/05/2021, às 08:30 h, virtualmen-
te, nos termos do artigo 17º e 28º do Regimento Interno do Conselho de
Administração da TOTVS S.A. (“TOTVS” ou “Companhia”). 2. Composição 
da Mesa: Presidente da mesa: Sr. Laércio José de Lucena Cosentino; 
Secretária: Sra. Téssie Massarão Andrade Simonato. 3. Convocação e 
Presença: Convocação devidamente realizada, nos termos do artigo 18,
§1º do estatuto social da TOTVS. Presentes a maioria dos membros do
Conselho de Administração (“Conselho”), a saber: Srs. Laércio José de
Lucena Cosentino, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Gilberto Mifano e Gui-
lherme Stocco Filho e as Sras. Maria Letícia de Freitas Costa e Sylvia de
Souza Leão Wanderley. Registra-se a ausência justificada do conselheiro
Sr. Mauro Rodrigues da Cunha. Presentes também, como convidados e 
em parte da reunião, os Srs. Gilsomar Maia Sebastião, Diretor Vice-Presi-
dente Financeiro e de Relações com Investidores, Gustavo Dutra Bastos, 
Diretor Vice-Presidente de Plataformas, Marcelo Eduardo Sant’Anna
Cosentino, Diretor Vice-Presidente de Negócios para Segmentos, Juliano 
de Miranda Tubino, Diretor Vice-Presidente de Estratégia e Novos Negó-
cios, Sérgio Paupério Sério Filho, Gerente Executivo de Relações com 
Investidores, Ricardo Guerino, Diretor de Planejamento Financeiro e a 
Sra. Izabel Cristina Branco, Diretora Vice-Presidente de Relações Huma-
nas. 4. Ordem do Dia: (I) Apresentação das providências solicitadas com
relação a temas de reuniões anteriores; (II) Relato dos trabalhos do Comi-
tê de Governança e Indicação (“CGI”); (III) Relato do Diretor Presidente;
(IV) Relato dos trabalhos do Comitê de Auditoria (“COAUD”); (V) Relato
dos trabalhos do Comitê de Estratégia (“CE”); (VI) Relato dos trabalhos do 
Comitê de Gente e Remuneração (“CGR”); (VII) Sessão Executiva.
5. I. Apresentações, Discussões e Deliberações - Dando início aos tra-
balhos, o Presidente do Conselho declarou aberta a reunião e passou a 
palavra à secretária da mesa, que informou os temas deliberativos a serem 
tratados e apresentou o status das ações solicitadas em reuniões
anteriores. 5. II. Relato do CGI: (a) Feito o relato dos trabalhos do Comitê 
de Governança e Indicação, e com parecer favorável deste e do Comitê de
Auditoria, após discussões, o Conselho aprovou, por unanimidade e sem
ressalvas, a revisão da Política de Transações entre Partes Relacionadas, 
que passará a vigorar a partir da presente data, nos termos do Anexo I à 
presente. 5. III. Relato do Diretor Presidente: Feito o relato do Diretor
Presidente sobre os principais temas em curso e os indicadores de acom-
panhamento do Conselho, bem como os resultados do mês de março de
2021. 5. IV. Relato do COAUD: Feito o relato dos trabalhos do Comitê de 
Auditoria, e com parecer favorável deste, após discussões, o Conselho 
aprovou, por unanimidade e sem ressalvas: (a) as Demonstrações Finan-
ceiras da Companhia relativas ao 1º trimestre de 2021, com a revisão
especial da KPMG Auditores Independentes (“KPMG”), que terão uma via 
arquivada na Sede Social e serão divulgadas no prazo legal; (b) a Revisão
da Política de Segurança de Informação, que passará a vigorar a partir da 
presente data, nos termos do Anexo II à presente; (c) a Política de Privaci-
dade de Dados, que passará a vigorar a partir da presente data, nos 
termos do Anexo III à presente; (d) a ratificação das transações entre par-
tes relacionadas com a GoodData Corporation e Instituto da Oportunidade
Social, em linha com a previsão contida no item 5.5 da Política de Transa-
ções com Partes Relacionadas da Companhia. 5.V. Relato do CE: Feito o
relato dos trabalhos do Comitê de Estratégia, incluindo (a) debates sobre o 
processo orçamentário para o exercício de 2022; e (b) os projetos estraté-
gicos em andamento. 5. VI. Relato do CGR: Feito o relato dos trabalhos do
Comitê de Gente e Remuneração, incluindo (a) a apresentação do contra-
to de metas da Diretoria Estatutária referente ao 1º semestre de 2021;
(b) a proposta do plano de desenvolvimento dos colaboradores da Compa-
nhia; e (c) a apresentação de temas de recursos humanos, seguido de
debates e sugestões dos Conselheiros. Após discussões, com parecer fa-
vorável do Comitê de Gente e Remuneração, o Conselho aprovou, por 
unanimidade e sem ressalvas, a concessão de 3.339.715 ações restritas, 
sem ônus, conforme o Plano de Incentivo e Retenção Baseado em Ações
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária de 15/12/2015 e aditado em 
05/04/2018 e 18/04/2019. O preço de referência das Ações Restritas 
corresponderá à média da cotação de fechamento das ações da Compa-
nhia nos 30 pregões anteriores à data da outorga das Ações Restritas aos 
Participantes, que ocorrerá no dia 07/05/2021. A relação dos beneficiários 
e a quantidade de Ações Restritas que serão concedidas a cada benefici-
ário, mediante celebração do respectivo Contrato de Concessão de Ações 
Restritas, encontra-se na lista ora aprovada e arquivada na sede social da 
Companhia. VII. Sessão Executiva: Os membros se reuniram em sessão 
executiva. 6. Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a
tratar, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos. A presente ata foi
lida e aprovada, sem ressalvas, por todos os presentes. Ata lavrada em
livro próprio. São Paulo, 03/05/2021. Mesa: Laércio José de Lucena
Cosentino - Presidente. Téssie Massarão Andrade Simonato - Secretário.
Conselheiros Presentes: Laércio José de Lucena Cosentino, Eduardo
Mazzilli de Vassimon, Gilberto Mifano, Guilherme Stocco Filho, Sylvia de
Souza Leão Wanderley, Maria Letícia de Freitas Costa. JUCESP - 
269.019/21-2 em 09/06/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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