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ATA DA 68ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2020 
 

I - Data, Hora e Local: Aos 25 dias de março de 2020, às 17 horas, na sede social 
da Companhia, localizada na Rua Messias Pereira de Paula nº 333, bairro Elton 

Ville, Cep 18046-640, em Sorocaba, Estado de São Paulo. 
 
II - Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 

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

mesa diretora dos trabalhos, o Srta. Ana Carolina Paifer, o qual convidou a mim, 
Maria Cecília Paifer de Carvalho, para servir de Secretária, ficando assim composta 
a mesa.  

 
IV – Ordem do Dia: a) Aprovar a implantação de um departamento de 

Controladoria visando melhoria de procedimentos internos da Companhia; e b) 
Aprovar a contratação dos novos Auditores Independentes. 
 

V – Encaminhamento e Deliberações: V.1. Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente 
esclareceu aos presentes a importância de proceder com a implantação de um 
departamento de Controladoria visando melhoria de procedimentos internos da 

Companhia no tocante à governança, controles internos e relações com investidores, 
de sorte a dar maior transparência aos investidores e ao mercado em geral, bem 

como proceder com a contratação de outra empresa de auditoria externa, avaliado 
como uma medida importante nesta reestruturação de controles internos. 
V.2. Após os esclarecimentos pertinentes, o Conselho, por decisão unânime dos 

presentes, aprovou: 
a) Aprovar a implantação de um departamento de Controladoria visando melhoria 

de procedimentos internos da Companhia. A área ficará responsável por revisar e 
implementar melhorias nos controles internos da área administrativa, financeira,  
contábil, revisão de todos os contratos, manuais e políticas internas para uma 

maior segurança jurídica nos negócios da Companhia e nos procedimentos 
internos, além da reestruturação do departamento de relacionamento com 
investidores, com revisão da estrutura e de procedimentos, com foco na melhoria 

contínua na transparência das divulgações de informações, a fim de estabelecer 
segurança e confiança na relação da Companhia com o mercado em geral e, 

especialmente, com os investidores. 
b) Aprovar a contratação da empresa BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES 
S/S, inscrita no CNPJ sob nº 54.276.936/0001-79, Número de Registro na CVM nº 

11641, com sede na Rua Major Quedinho, nº 90, 3º andar, CEP 01.050-030, em 
São Paulo, Estado de São Paulo, para a prestação de serviços de auditoria 
independente à Companhia, a partir de 1º de janeiro de 2020. 

 
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.  
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Sorocaba (SP), 25 de março de 2020. (a.a.) Conselheiros: Ana Carolina Paifer 

(Presidente), Maria Cecília Paifer de Carvalho (Secretária), e Zilla Patricia Bendit. 
  
Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro de Atas de Reuniões 

do Conselho de Administração da Atom Empreendimentos e Participações S.A. 
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