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COMPANHIA ABERTA 
 

ATA DA 48ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

I - Data, Hora e Local: Aos 10 dias de maio de 2016, às 16 horas, na sede 

social da Companhia, localizada na Rua Messias Pereira de Paula nº 333, 
parte 3, bairro Elton Ville, Cep 14046-640, em Sorocaba, Estado de São 
Paulo. 

 
II - Presenças: Presente a maioria dos membros do Conselho de 

Administração. 
 
III - Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a 

Presidência da mesa diretora dos trabalhos, o Sr. Joaquim José Paifer, o qual 
convidou a mim, Ana Carolina Paifer, para servir de Secretária, ficando assim 
composta a mesa.  

 
IV – Ordem do dia: Deliberar sobre: (a) Apreciar o pedido de renúncia do 

membro do Conselho de Administração, Sr. Marcos Rafael Boschetti, bem 
como eleger o seu substituto; (b) Eleger novo membro do Conselho de 
Administração, em substituição aos Sr. Leandro Martins, que teve o seu 

pedido de renúncia apreciado na Reunião do Conselho de Administração 
realizada em 18 de dezembro de 2015; e (c) Aprovar a substituição da 

empresa que presta serviços de Auditoria à Companhia por força de fusão por 
outra empresa. 
 

V – Deliberações: V.1. Cientes todos os presentes da renúncia apresentada 
pelo Sr. Marcos Rafael Boschetti, ao cargo de membro do Conselho de 
Administração, e do Sr. Leandro Martins, este último que já foi objeto de 

apreciação deste conselho em reunião realizada em 18 de dezembro de 2015. 
Diante dos esclarecimentos, o Conselho deliberou, por decisão unânime: 

 
a) apreciar e acatar o pedido de renúncia formulado pelo membro do Conselho 
de Administração, Sr. Marcos R. Boschetti, conforme carta por ele 

apresentada à Companhia. Ainda, o Conselho manifestou agradecimentos ao 
membro renunciante, pelos relevantes serviços prestados, além da especial e 

sensível contribuição que sempre soube aportar aos interesses da Companhia. 
  
b) eleger, nos termos do §8º do Artigo 9º do Estatuto Social, os respectivos 

substitutos dos membros renunciantes, Srs. Marcos Rafael Boschetti e 
Leandro Martins, 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: 

(i) Maria Cecília Paifer de Carvalho, brasileira, casada, advogada, portador 
da cédula de identidade nº 34.242.162-1 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 
322.694.758-36, residente e domiciliado na cidade de Porto Feliz, estado de 

São Paulo, com endereço profissional na Rua Almeida Junior nº 351, CEP 
18540-000; e (ii) Antonio Ruiz Molina Montiel Junior, brasileiro, casado, 
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administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 9370710 

SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 135.364.028-01, residente e domiciliado 
na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço na Rua Darci 
Bittencourt nº 65, CEP 02726-030. Os Conselheiros ora 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.  

 
V.2. Na sequência, O Sr. Presidente esclareceu aos presentes que a empresa 
que atualmente presta serviços de auditoria para a Companhia, BAKER 

TILLY BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S, sofreu processo de fusão 
pela BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES – S/S. Sendo assim, em 

cumprimento às normas estabelecidas pela Instrução CVM nº 308, os 
membros do conselho, por decisão unânime, aprovam a continuidade dos 
serviços pela empresa BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES – S/S, 

inscrita no CNPJ/MF sob nº 54.276.936/0001-79, Número de Registro na 
CVM: 10.324, com sede na Rua Major Quedinho, nº 90 , bairro Consolação, 

CEP 01050-030, em São Paulo, Estado de São Paulo, para a prestação de 
serviços de auditoria independente à Companhia, a partir de 1º de janeiro de 
2016. 

  
VI - Conclusão: Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e 

aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros.  
 

 
Sorocaba (SP), 10 de maio de 2016.  

 

 
Zilla Patricia Bendit      André Luiz Gomes Antunes 

     
 

Joaquim José Paifer      Ana Carolina Paifer 

Presidente       Secretária 


