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1. Data, hora e local: No dia 25 de setembro de 2015, às 11 horas, na sede social da 
Inepar Telecomunicações S.A. – Em Recuperação Judicial, na Alameda Dr. Carlos de 
Carvalho, nº 373, 13º andar, conjunto 1301, parte, bairro Centro, na cidade de Curitiba, 
Estado do Paraná (“Companhia”). 
 
2. Presença: Presença dos acionistas representando 74,88% do capital votante da 
Companhia, conforme assinatura no “Livro de Presença de Acionistas”. 

 
3. Convocação e Publicação: O Edital de Convocação, nos termos do artigo 124 da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”), foi publicado nos dias 10, 11 e 14 de setembro de 2015, do Diário Oficial do 
Paraná (fls. 48, 49 e 31, respectivamente), Valor Econômico (fls. E3 E2 e E2), 
respectivamente), e na Gazeta do Povo (fls. 9, 9 e 7), respectivamente). 

 
4. Mesa: Presidente: José Joaquim Paifer. Secretário: Manacesar Lopes dos Santos. 

 
5. Ordem do Dia: a) Destituir os membros do Conselho de Administração e eleger os seus 
respectivos substitutos, bem como fixar a respectiva remuneração global anual para o 
término do exercício de 2015; b) Alterar o nome empresarial da Companhia de “Inepar 
Telecomunicações S.A.” para “ATOM Participações S.A.”, com a consequente alteração do 
Artigo 1º do Estatuto Social; e c) Transferir a sede social da Companhia, localizada na 
cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho nº 373, 13º 
andar, Conjunto 1301, parte, Centro, CEP nº 80410-180, para a cidade de Sorocaba, Estado 
de São Paulo, na Rua Messias Pereira de Paula nº 333, parte 3, bairro Elton Ville, Cep 
18046-640, com a consequente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social. 

 
6. Deliberações: Cientes todos os presentes da mudança de controle da Companhia e 
das novas diretrizes que estão sendo implementadas pelo novo controlador, a totalidade dos 
acionistas presentes, por decisão unânime, aprovaram a seguinte reorganização societária: 
 
a) destituir os atuais membros do Conselho de Administração, Srs. Atilano de Oms 
Sobrinho, Jauneval de Oms, Di Marco Pozzo, Valdir Lima Carreiro, Cesar Romeu Fiedler e 
Iraja Galliano Andrade, manifestando-se o agradecimento por parte dos Acionistas e da 
Companhia aos serviços prestados pelos membros destituídos, em especial, pela sensível 
contribuição que sempre souberam aportar aos interesses da Companhia.  
 
b) eleger os respectivos substitutos dos membros destituídos para compor o Conselho de 
Administração da Companhia, para o mandato em curso com prazo de vencimento na 
Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 
31/12/2016, observadas as disposições da legislação aplicável, os Senhores: 
 



1. Jose Joaquim Paifer, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de 
identidade nº 34.242.161-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 346.321.028-22, residente 
e domiciliado na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, com endereço profissional na 
Rua Messias Pereira de Paula, 333, Jardim Pires de Mello, CEP 18046-640; 
 
2. Ana Carolina Paifer, brasileira, solteira, empresária, portadora da cédula de 
identidade nº 34.242.166-9 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 372.241.708-28, residente 
e domiciliada na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, com endereço profissional na 
Rua Messias Pereira de Paula, 333, Jardim Pires de Mello, CEP 18046-640; 
 
3. Marcos Rafael Boschetti, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de 
identidade RG nº 30.742.051-82 SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob nº 970.444.660-87, 
residente e domiciliado na Rua Pedro Chaves Barcelos nº 1000, apto 1801, Cep 90450-010, 
na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul;  
 
4. André Luiz Gomes Antunes, brasileiro, casado, trader de renda variável, portador 
da cédula de identidade RG nº 29.753.266-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 
309.164.908-31, residente e domiciliado na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, com 
endereço profissional na Rua Messias Pereira de Paula nº 333, bairro Jardim Pires de Mello, 
Cep 18046-640;  
 
5. Zilla Patricia Bendit, uruguaia, casada, professora e assessora de desenvolvimento 
institucional, portador da cédula de identidade RG nº W560262D SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF sob nº 033.495.838-57, residente e domiciliado na Rua Basílio Machado nº 147, 
apto 171, bairro Santa Cecília, CEP 01230-010, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo; e  
 
6. Leandro Martins, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade 
RG nº 22.579.319-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 221.335.928-81, residente e 
domiciliado na Rua Cel. Oscar Porto Jardins nº 100, bairro Paraíso, Cep 04.003-004, na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.  

 
Caberá aos membros ora eleitos, uma vez empossados, a eleição do Presidente do 
Conselho de Administração. Os Conselheiros eleitos apresentaram, tempestivamente, 
declarações que não estão incursos em quaisquer crimes previstos em lei que os impeçam 
de exercer atividades mercantis, estando cientes das disposições contidas no artigo 147, da 
lei nº. 6.404/76, bem como preenchem todos os requisitos aplicáveis para a investidura em 
seus respectivos cargos.  
 
c) determinar que os membros do Conselho não receberão remuneração fixa, sendo que a 
única forma de ganho dos conselheiros com a Companhia deverá ser por meio dos seus 
investimentos pessoais na compra de ações da Companhia no mercado secundário. Sendo 
assim, seus ganhos serão oriundos da valorização da Companhia e eventuais dividendos 
que venha a distribuir. Portanto, os membros do Conselho deverão estar alinhados aos 
interesses dos acionistas. Nenhum membro terá privilegio para compra de participações, 
devendo os mesmos adquirirem nas mesmas condições dos demais acionistas. A 
companhia busca neste modelo oferecer transparência e comprometimento dos seus 
conselheiros para o crescimento e bom resultado da companhia, beneficiando assim a todos 
que nela acreditam e investem. Os Conselheiros nomeados foram previamente informados 
que não serão remunerados pelos serviços prestados. 

 
d) alterar o nome empresarial da Companhia de “Inepar Telecomunicações S.A. – Em 
Recuperação Judicial” para “ATOM Participações S.A. – Em Recuperação Judicial”, com a 



consequente alteração do artigo 1º do estatuto social, que passa a prevalecer com a 
seguinte redação: 
 
“ARTIGO 1º - ATOM PARTICIPAÇÕES S.A. – Em Recuperação Judicial é uma 
Sociedade Anônima de capital aberto que reger-se-á por este Estatuto e pelas disposições 
legais que lhe forem aplicáveis.” 
 
e) alterar o endereço social, com a consequente alteração do artigo 2º do estatuto social, 
que passa a prevalecer com a seguinte redação: 
 
“ARTIGO 2º - A sociedade tem sua sede e foro jurídico na cidade de Sorocaba, Estado de 
São Paulo, na Rua Messias Pereira de Paula nº 333, parte 3, bairro Elton Ville, Cep 18-46-
640, podendo, a critério da Diretoria, criar e extinguir filiais, agências, escritórios ou 
depósitos em quaisquer praças do país.” 
 
7. Aviso aos Acionistas: Fica consignado que após a publicação desta ata pela imprensa, 
as publicações da companhia, ordenadas pela Lei 6.404/76, alterada pelas Leis 9.457/97 e 
10.303/01, passarão a ser feitas nos jornais: Diário Oficial do Estado de São Paulo, Valor 
Econômico e no Jornal Diário de Sorocaba.  
 
8. Lavratura: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na 
forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades 
por Ações, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, nos 
termos do parágrafo 2º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. 
 
9. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral, da qual 
se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 

 
Curitiba, 25 de setembro de 2015. Mesa: Joaquim José Paifer (Presidente) e Manacesar 
Lopes dos Santos (Secretário). Acionistas: 1. WHPH Participações e Empreendimentos 
S.A., representada por José Joaquim Paifer; 2. Paiffer Management Ltda ME, representada 
por Joaquim José Paifer; e 3. Manacesar Lopes dos Santos. 
 
Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro de Atas de Assembleias 
Gerais da Inepar Telecomunicações S.A. – Em Recuperação Judicial. 
 
 
 
 

José Joaquim Paifer 
Presidente 
 

 

Manacesar Lopes dos Santos 
Secretário 
 

 
 
 

 
 
 


