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COMPANHIA ABERTA 
 

ATA DA 69ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2020 

 
I - Data, Hora e Local: Aos 31 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) Análise sobre a redução do capital social da Companhia até o 
montante dos prejuízos acumulados registrados nas demonstrações financeiras de 
31.12.2019, e recomendação da aprovação em Assembleia Geral de Acionistas. 
 
V – Encaminhamento e Deliberações: V.1. Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente 
esclareceu aos presentes a importância de proceder com a redução do capital social 
da Companhia com absorção dos prejuízos acumulados existentes na contabilidade 
até a data base de 31.12.2019, que totalizam R$ 230.611.102,03 (Duzentos e trinta 
milhões, seiscentos e onze mil, cento e dois reais e três centavos), de sorte a dar maior 
transparência aos números de balanço, visando, inclusive, futura distribuição de 
dividendos, sem que haja prejuízo no percentual de participação dos acionistas, não 
tendo, inclusive, implicação fiscal, muito menos de natureza econômica e financeira. 
Após os esclarecimentos pertinentes, o Conselho, por decisão unânime dos presentes, 
aprovou a proposta de redução de capital, a qual deverá ser submetida a Assembleia 
Geral de Acionistas a ser convocada para o dia 30 de abril de 2020 para deliberar 
sobre a proposta de redução de capital aqui apresentada. 
 
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), 31 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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