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COMPANHIA ABERTA

ATA DA 82ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

I – Data, Hora e Local: Aos 31 dias de dezembro de 2021, às 09:00 horas, na

sede social da Companhia, localizada na Rua Messias Pereira de Paula nº 333,

parte 3, 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, Zilla Patricia Bendit, para servir de Secretária, ficando assim composta a

mesa.

IV – Ordem do dia: Realizar o planejamento para o primeiro trimestre de 2022,

no que diz respeito ao calendário de lançamentos, equipe de criação de

conteúdos dos infoprodutos e materiais produzidos através de suas

controladas Atom Traders Publicações S.A. e Atom Editora.

V – Deliberações: Iniciando os trabalhos, a Presidente expôs a importância de

novas frentes para distribuição e entrega dos conteúdos digitais produzidos pela

Companhia e suas controladas, e apresentou a todos a proposta de agenda e

plano de estruturação de equipes de conteúdo. Os membros do Conselho

aprovaram as diretrizes do planejamento e equipe para sequência do projeto

apresentado.

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. Conselheiros: Ana Carolina Paifer

(Presidente), Zilla Patrícia Bendit (Secretária), Renato Jenne Mimica, Pedro

Henrique Valente.

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.

Sorocaba (SP), 31 de dezembro de 2021.

Ana Carolina Paifer Zilla Patricia Bendit

Presidente Secretária


