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I - Data, Hora e Local: Aos 26 dias de junho de 2020, às 10 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, a 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: Apreciar e deliberar acerca da proposta de Reforma do Estatuto 

Social para: (a) contemplar no Art. 3º do objeto social da Companhia, as atividades 
relacionadas a sua controlada Atom Traders Publicações S.A., em especial, edição de 
revistas, edição de livros, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, e 

outras atividades de ensino não especificado anteriormente; (b) contemplar no Art. 
10 do Estatuto Social, a competência do Conselho de Administração para deliberar e 
aprovar sobre as políticas de divulgação de informações relevantes, de negociações 

de valores mobiliários e plano de investimento, de transações entre partes 
relacionadas, e de gerenciamento de riscos, bem como os instrumentos utilizados 

para tanto, podendo, ainda, definir a estrutura operacional de gerenciamento de 
riscos e de controles internos na verificação da sua efetividade, além de definir 
diretrizes para o estabelecimento dos limites aceitáveis para a exposição da 

Companhia a esses riscos; (c) Convocar da Assembleia Geral Extraordinária para 
deliberar a respeito das matérias contempladas na proposta da administração, 

conforme mencionado nos itens “a” e “b” acima. 
 
V – Encaminhamento e Deliberações: V.1. Após o exame e discussão da ordem do 

dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: 
 

(a) Aprovar a Proposta da Administração da Companhia a respeito das seguintes 
matérias a serem deliberadas pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia: 

 
(i) Contemplar no Art. 3º do objeto social da Companhia, as atividades 
relacionadas a sua controlada Atom Traders Publicações S.A., em especial, edição 

de revistas, edição de livros, treinamento em desenvolvimento profissional e 
gerencial, e outras atividades de ensino não especificado anteriormente.  

 

(ii) Contemplar no Art. 10 do Estatuto Social, a competência do Conselho de 
Administração para deliberar e aprovar sobre as políticas de divulgação de 

informações relevantes, de negociações de valores mobiliários e plano de 
investimento, de transações entre partes relacionadas, e de gerenciamento de 
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riscos, bem como os instrumentos utilizados para tanto, podendo, ainda, definir 
a estrutura operacional de gerenciamento de riscos e de controles internos na 

verificação da sua efetividade, além de definir diretrizes para o estabelecimento 
dos limites aceitáveis para a exposição da Companhia a esses riscos. 

 

(b) Aprovar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para submeter à sua 
deliberação as matérias previstas na Proposta da Administração mencionadas no 

item acima. 
 
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), 26 de junho de 2020. (a.a.) Conselheiros: Ana Carolina Paifer 
(Presidente), Maria Cecília Paifer de Carvalho (Secretária), Zilla Patricia Bendit, e 

Douglas Luiz Bamberg. 
  
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. 
 

 
 

Ana Carolina Paifer  

Presidente 

 
 

Maria Cecília Paifer de Carvalho 

Secretária 
 


