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BANCO BMG S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3
Ata de Reunião Ordinária do Conselho de
Administração Realizada em 03 de Novembro de 2020
01 - Data, Hora e Local: Aos três dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às nove horas, por meio de videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Companhia”).
02 - Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do disposto no artigo 21, parágrafo 6º do Estatuto Social da Companhia, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Ângela Annes Guimarães, Antonio Mourão Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães, Dorival Dourado Jr. e Manuela Vaz Artigas. 03 Mesa. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Ricardo Annes Guimarães, que escolheu a Sra. Olga Stankevicius
Colpo para secretariá-lo. 04 - Ordem do Dia: Deliberar sobre a adoção de medidas relacionadas aos fatos narrados
no Fato Relevante e no Comunicado ao Mercado divulgados pela Companhia em 29 de outubro de 2020. 05 - Deliberações: Instalada a reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1 - Criar um comitê especial não estatutário nomeado ad hoc por este Conselho de Administração para conduzir uma análise profunda e detalhada relativas à
denúncia objeto do Processo 5005639-72.2020.4.03.6181 em trâmite na 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo (“Comitê Especial”). 5.2 - Indicar, para a composição do Comitê Especial, a Sra. Ana Karina Bortoni Dias, Diretora Presidente da Companhia; os membros independentes do Conselho de Administração, a Sra. Olga Stankevicius Colpo e o
Sr. Dorival Dourado Jr., o Sr. José Eduardo Gouveia Dominicale, membro do Conselho de Administração, e o Sr. Roberto Faldini, membro efetivo do Conselho Fiscal. 5.3 - Nomear o Sr. Roberto Faldini como Coordenador do Comitê de Investigação. 5.4 - Dotar o Comitê Especial de recursos humanos e financeiros próprios conforme seja necessário para
o irrestrito e completo cumprimento de suas atribuições, incluindo a contratação de escritório de advocacia de primeira linha e comprovada experiência na área e empresa especializada em investigações corporativas. 5.5 - Determinar que a Diretoria da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no Estatuto Social, pratique todos
os atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações acima, incluindo informar aos colaboradores e prestadores
de serviço da Companhia, conforme necessário, sobre o dever de ampla e irrestrita cooperação com o Comitê Especial. 06 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se
lavrou a presente ata que, uma vez lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Ricardo Annes Guimarães – Presidente; Olga Stankevicius Colpo – Secretária. Conselheiros Presentes: Ângela Annes Guimarães, Antonio Mourão Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães, Dorival Dourado Jr. e Manuela Vaz Artigas. Confere com a original
lavrada em livro próprio. Ricardo Annes Guimarães - Presidente, Olga Stankevicius Colpo - Secretária. JUCESP nº 544.592/20-7 em 22.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO BMG S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração
Realizada em 26 de Novembro de 2020
01 - Data, Hora e Local: Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, por meio de videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social
do Banco BMG S.A. (“Companhia”). 02 - Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada,
estiveram presentes os Conselheiros: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, José Eduardo
Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Regina Annes Guimarães, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz
Artigas e Ricardo Annes Guimarães. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: Exame, discussão e ratificação do afastamento temporário do Sr. Marcio Alaor de Araujo, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da cédula de identidade RG nº M-1.168.085 SSP/MG e inscrito no CPF/ME sob o nº
299.046.336-49, do cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente da Companhia. 05 - Deliberações: Instalada
a reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros presentes decidiram,
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, ratificar que o Sr. Marcio Alaor de Araujo, acima qualificado, está afastado temporariamente do cargo de Diretor Executivo Vice-Presidente da Companhia, em razão
de decisão proferida pela 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que determinou a suspensão do exercício de
qualquer atividade do Sr. Marcio Alaor de Araujo na Companhia e no Grupo BMG, e que foi imediatamente cumprida pela Companhia, conforme detalhado no Fato Relevante divulgado pela Companhia em 29 de outubro de
2020. 06 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferência da reunião do
Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por todos
os presentes. Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz
Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes
Guimarães. Ricardo Annes Guimarães - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues - Secretária da
Mesa. JUCESP nº 544.496/20-6 em 22.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CENTRAL SOLAR LAGOA II S.A. -

Em Constituição
Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 10 de dezembro 2019
1. Local, Data e Horário: Aos 10/12/19, às 17 hrs, na sede da SER Sistemas de Energia Renovável companhia, em Salvador/BA,
Avenida Professor Magalhães Neto, 1550, sala 1306, bairro Pituba, CEP 41.810-012. 2. Composição da Mesa: Presidente: David Ricardo Fontes Pereira; Secretário: Breno Moraes Sampaio. 3. Presença: (i) de Lagoa Solar Energia SPE Ltda, sociedade devidamente
constituída e existente de acordo com as leis Brasileiras, CNPJ nº 14.512.240/0001-80, com sede em Salvador/BA, à Avenida Professor
Magalhães Neto, 1550, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41.810-012, neste ato representada legalmente pelo seu Administrador o Sr. David
Ricardo Fontes Pereira, RG nº 2.574.899-83 SSP/BA e CPF/MF nº 380.556.515-15, com seu Contrato Social devidamente registrado
na JUCEB sob NIRE 29.204.009.744; e, (ii) de SER - Sistemas de Energia Renovável Ltda., sociedade devidamente constituída e
existente de acordo com as leis Brasileiras, CNPJ nº 14.247.020/0001-76, com sede em Salvador/BA, à Avenida Professor Magalhães Neto,
1550, sala 1306, bairro Pituba, CEP 41.810-012, neste ato representada legalmente pelo Sr. David Ricardo Fontes Pereira, RG nº
2.574.899-83 SSP/BA e CPF/MF nº 380.556.515-15, residente e domiciliado à rua Ceará, 320, apto. 1001, no bairro Pituba, CEP 41830451, em Salvador/BA, e pelo Sr. Breno Moraes Sampaio, CNH nº 01211299757 DETRAN/BA, RG sob nº 947239588 SSP/BA e CPF/
MF nº 808.755.485-04, com seu Contrato Social devidamente registrado na JUCEB sob nº. 29.204.041.583. 4. Ordem do Dia: (a) a
constituição de uma sociedade anônima sob a denominação de “Central Solar Lagoa II S.A.”; (b) aprovação do Boletim de Subscrição
e do Estatuto Social da Sociedade; e (c) outros assuntos de interesse social. 5. Resumo das Deliberações: 5.1 Aprovou a constituição
de uma sociedade anônima sob a denominação de “Central Solar Lagoa II S.A.”, cujo objeto será a realização de estudos, projetos,
construção, instalação, implantação, operação comercial, manutenção, a exploração do potencial fotovoltaico do Projeto denominado Lagoa
2, a comercialização da energia gerada por esse empreendimento, bem como a prática de atos de comércio em geral, relacionados a essas
atividades. A companhia terá o capital social de R$10.000,00, representado por 10.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 por ação, totalmente subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente, conforme se verifica no boletim de subscrição. 5.2 Aprovou o boletim de subscrição da totalidade do capital social, o qual fica fazendo parte integrante
desta ata como Anexo 1, bem como do projeto do Estatuto Social da companhia constituída, o qual fica fazendo parte integrante desta ata
como Anexo 2. 5.3 Aprovou a eleição dos membros da Diretoria, com mandato de 2 anos a contar desta data, tendo sido eleitos, por
unanimidade, David Ricardo Fontes Pereira, RG nº 2.574.899-83 SSP/BA e CPF/MF nº 380.556.515-15, e pelo Sr. Breno Moraes
Sampaio, CNH nº 01211299757 DETRAN/BA, RG sob nº 947239588 SSP/BA e CPF/MF nº 808.755.485-04, para o cargo de Diretor
Presidente; e, para o cargo de Diretor sem designação específica. A remuneração global anual máxima da Diretoria foi fixada em R$
12.000,00. 5.3.1 Os Diretores ora eleitos declararam, para os devidos fins e especialmente para os propósitos do disposto no Artigo 147,
§ 1°, da Lei n° 6.404/76, não estarem impedidos de exercer a atividade mercantil, e tomarão posse de seus cargos mediante assinatura de
termo no livro próprio. 6. Publicações Legais: Deliberou-se que as publicações referentes à Companhia serão realizadas no website:
www.gov.br/centraldebalancos. 7. Encerramento: Nada mais havendo tratar, o Presidente declarou definitivamente constituída a companhia Central Solar Lagoa II S.A.. Assim, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, lida e achada conforme, foi aprovada
pelos presentes que a subscrevem. Salvador Ba, 10/12/2019. David Ricardo Fontes Pereira - Presidente e Breno Moraes Sampaio
- Secretário. Acionistas: Lagoa Solar Energia SPE Ltda. - David Ricardo Fontes Pereira; SER - Sistemas de Energia Renovável
Ltda. - David Ricardo Fontes Pereira - Breno Moraes Sampaio. Diretores: David Ricardo Fontes Pereira e Breno Moraes Sampaio.
Visto do Advogado: Renato Bastos Brito - (OAB-BA 19746). Anexo 2 - Estatuto Social - Central Solar Lagoa II S.A. - Capítulo I
- Denominação, Sede, Objeto e Prazo de Duração - Artigo 1º Sob denominação de Central Solar Lagoa II S.A. (a “Companhia”) opera a sociedade anônima, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º A Companhia tem
sede e foro em Rua Funchal, 411 - 5º Andar Vila Olímpia - São Paulo, CEP 04.511-907 § Único - A Companhia poderá, por deliberação da
Diretoria, abrir, transferir, e/ou encerrar filiais agências, escritórios e representações e quaisquer outros estabelecimentos para a realização
das atividades da Companhia, no Brasil ou em outro país. Artigo 3º A Companhia tem prazo de duração indeterminado. Artigo 4º A
Companhia tem por objeto a realização de estudos, projetos, construção, instalação, implantação, operação comercial, manutenção, a exploração do potencial fotovoltaico do Projeto denominado Lagoa II, a comercialização da energia gerada por esse empreendimento, bem
como a prática de atos de comércio em geral, relacionados a essas atividades. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 5º O capital social é de R$ 10.000,00, dividido 10.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, as quais se encontram totalmente
subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional. § 1º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral da Companhia. § 2º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. § 3º - A propriedade de ações presumir-se-á pela inscrição do nome
do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Qualquer transferência de ações será feita por meio da assinatura do respectivo
termo no livro de “Transferência de Ações Nominativas”. Capítulo III - Assembleia Geral - Artigo 6º A Assembleia Geral reunir-se-á,
na forma da lei, ordinariamente dentro dos 04 meses seguintes ao término do exercício social de cada ano. Artigo 7º Os acionistas poderão ser representados por outros acionistas ou procuradores. Artigo 8º As seguintes matérias dependerão do voto favorável de, no mínimo,
maioria absoluta das ações para aprovação em Assembleia Geral da Companhia: (i) Aumento do capital social; (ii) Alteração do Estatuto
Social da Companhia; (iii) Celebração de qualquer contrato relacionado à emissão de valores mobiliários conversíveis em ações da Companhia; (iv) Resgate, amortização ou aquisição de ações ou valores mobiliários de emissão da Companhia; (v) Aprovação das demonstrações financeiras anuais da Companhia; (vi) Alteração da política de dividendos da Companhia; (vii) Alteração dos direitos das ações ou
valores mobiliários de emissão da Companhia; (viii) Realização de Oferta Pública Inicial de ações de emissão da Companhia; (ix) Ingresso
com pedido de recuperação judicial, falência, dissolução liquidação judicial, insolvência, ou aprovação de alívio de dívida de devedores da
Companhia e qualquer uma de suas controladas; (x) Aprovação de operação de fusão, cisão, incorporação ou outra operação de reorganização societária; e (xi) Celebração de qualquer contrato relacionado às matérias acima. Artigo 9º A Assembleia Geral será presidida pelo
Diretor-Presidente ou, na sua ausência, pelo acionista escolhido pela maioria de votos dos acionistas presentes, cabendo ao presidente da
Assembleia designar o secretário. § 1º - Será dispensada de convocação para a Assembleia Geral quando a ela comparecerem todos os
acionistas. Capítulo IV - Administração da Companhia - Da Diretoria - Artigo 10 A Companhia será administrada por uma Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com o presente Estatuto Social. Artigo 11 A remuneração global da Diretoria será anualmente fixada pela Assembleia Geral, a qual não poderá ser superior a 1% da Receita Operacional Líquida anual da Companhia.
Artigo 12 Os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo nos livros das Atas de Reuniões da Diretoria,
permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei das
Sociedades por Ações. Artigo 13 A Diretoria será composta de 02 a 05 membros, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, sendo
01 Diretor Presidente e os demais diretores sem designação específica. Artigo 14 Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo
presente Estatuto atribuída a competência à Assembleia Geral. No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de administração necessários à consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos
negócios estabelecida pela Assembleia Geral, incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar
dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis,
prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social. Artigo 15 A
Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Presidente ou por quaisquer dois Diretores, em conjunto, sempre que assim exigirem os negócios sociais, com antecedência mínima de 02 dias, e a reunião somente será instalada com a presença da maioria de seus
membros. § 1º No caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá nomear outro Diretor para representá-lo
nas reuniões, caso em que, o Diretor assim nomeado para representá-lo deverá votar nas reuniões da Diretoria em seu próprio nome e em
nome do Diretor por ele representado. A nomeação deverá ser realizada mediante notificação escrita ao Diretor Presidente, que deverá
conter claramente o nome do Diretor designado e os poderes a ele conferidos e será anexada à ata da respectiva reunião. Alternativamente,
em se tratando de ausência temporária, o Diretor poderá, com base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito,
por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico entregue ao Diretor Presidente. § 2º Ocorrendo vaga na Diretoria, compete aos demais
Diretores indicar, entre os mesmos, um substituto que acumulará, interinamente, as funções do substituído, perdurando a substituição interina até o provimento definitivo do cargo a ser decidido pela primeira Assembleia Geral que se realizar, atuando o substituto então eleito até
o término do mandato da Diretoria. § 3º As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por meio de teleconferência, videoconferência ou
outros meios de comunicação, e tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Neste caso, os membros da Diretoria que participarem remotamente da reunião da Diretoria deverão expressar seus votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico
que identifique de forma inequívoca o remetente. § 4º Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos
os Diretores fisicamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas da Diretoria da Companhia. Os votos
proferidos por Diretores que participarem remotamente da reunião da Diretoria ou que tenham se manifestado na forma deste Artigo em seu
§ 3º, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica,
conforme o caso, contendo o voto do Diretor ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata. Artigo 16 As deliberações nas reuniões
da Diretoria serão tomadas por maioria de votos dos presentes em cada reunião ou que tenham manifestado seu voto na forma do Artigo 15,
§ 3º, sendo que, no caso de empate, caberá ao Diretor Presidente o voto de qualidade. Artigo 17 A Companhia considerar-se-á obrigada
quando representada:, (a) por 2 Diretores em conjunto; (b) por 1 Diretor em conjunto com 1 procurador com poderes especiais, devidamente constituído; (c) por 2 procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente constituídos; e (d) por 1 Diretor ou 1 procurador, conforme os poderes constantes do respectivo instrumento de mandato, neste caso exclusivamente para a prática de atos específicos.
§ 1º As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 2 Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes conferidos e
salvo aquelas previstas no § 2º deste artigo, terão período de validade limitado a, no máximo, 01 ano. § 2º As procurações para fins judiciais
poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiverem vinculadas. Capítulo VI - Conselho Fiscal - Artigo 18 A Companhia terá um
Conselho Fiscal não permanente composto de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral que
deliberar sua instalação e que lhes fixará os honorários, respeitados os limites legais. Quando de seu funcionamento, o Conselho Fiscal terá
as atribuições e os poderes conferidos por lei. O período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral
Ordinária realizada após a sua instalação. Capítulo VII - Exercício Social e Distribuição do Lucro - Artigo 19 O exercício social
terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras do exercício, que serão, após manifestação da Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado, submetidas à Assembleia Geral Ordinária, juntamente com proposta de destinação do
resultado do exercício. Artigo 20 Dos resultados apurados serão inicialmente deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda e Tributos sobre o lucro. O lucro remanescente terá a destinação que for aprovada pelos Acionistas em Assembleia Geral. §
Único. Os acionistas farão jus a um dividendo obrigatório equivalente a 25% do lucro líquido do exercício. Artigo 21 Os dividendos não
reclamados em 03 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescrevem em favor da Companhia.
Artigo 22 A Companhia poderá levantar balanços semestrais e/ou trimestrais, podendo com base neles declarar, por deliberação de Assembleia Geral, dividendos intermediários e intercalares. Os dividendos intermediários e intercalares previstos neste Artigo poderão ser
imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Artigo 23 A Companhia poderá pagar aos seus acionistas juros sobre o capital próprio, os
quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. § Único Revertem em favor da Companhia os juros sobre o capital próprio
que não forem reclamados dentro do prazo de 3 anos após a data em que forem colocados à disposição dos acionistas. Capítulo VIII Liquidação - Artigo 24 A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que
estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo
seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. Capítulo IX - Foro - Artigo 25 Para dirimir todas e quaisquer dúvidas e/ou
controvérsias oriundas deste Contrato Social, fica desde já eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Salvador, 10/12/2019. JUCESP/NIRE nº 3530054707-1, em 07/01/2020.

BANCO BMG S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 01 de Dezembro de 2020
01 - Data, Hora e Local: Aos primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dez horas, por meio de videoconferência, conforme faculta o Artigo 21, Parágrafo Segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A. (“Companhia”). 02 - Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 21, Parágrafo Sexto do Estatuto Social da Companhia, por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração, a saber: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Regina Annes Guimarães, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas e Ricardo Annes Guimarães. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: Exame e discussão sobre a alteração do diretor responsável pela ouvidoria da Companhia. 05 - Deliberações: Após a análise da matéria constante da ordem do dia, os senhores Conselheiros deliberaram, por unanimidade e sem restrições, designar o Sr. Eduardo Mazon, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da Carteira de Identidade nº 20.775312, expedida pela
SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 275.484.158-00, como diretor responsável pela ouvidoria da Companhia, na forma do disposto no artigo 10 da Resolução 4.433/2015 do Banco Central do Brasil, em substituição ao Sr. Aydes Batista Marques Junior. 06 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a videoconferência da
reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que foi aprovada por
todos os presentes, passando a constar do livro próprio. Mesa: Ricardo Annes Guimarães - Presidente; Deise Peixoto
Domingues – Secretária. Conselheiros Presentes: Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Regina Annes
Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Ricardo Annes Guimarães - Presidente, Deise Peixoto Domingues Secretária. JUCESP nº 544.593/20-0 em 22.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

E.L.E.N.A. EMPREENDIMENTOS DA LIVRE EMPRESA NACIONAL S/A

CNPJ/MF n° 60.714.755/0001-80 - NIRE n° 35.300.017.501
Sumario da Assembleia Geral Ordinaria e Extraordinária de 08.12.2020
Data, Hora e Local: 08.12.2020 às 10:00 hrs, na Avenida 9 de Julho, nº 3228, sala 1209 - 12º andar - CEP 01406-000 - Jardim
Paulista - São Paulo/SP. Presenças: Acionista representando dois terços do capital social, conforme se verifica pela assinatura
constante no “Livro de Presença de Acionistas”. Convocação: Edital publicado nos jornais Diário Oficial Empresarial e Empresas
& Negócios nas edições de 24, 25 e 26/11/2020. Mesa: Presidente da Mesa: Noéli Ferreira Terres e para Secretária da Mesa: Flávia
Pereira Ribeiro. Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações
Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2019; b) Reeleição dos membros da diretoria da sociedade; c) Alteração endereço da sede; d) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: a) Foram aprovados pela unanimidade dos acionistas presentes: a) O Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social
encerrado em 31.12.2019, publicados nos jornais Diário Oficial Empresarial e Data Mercantil, simultaneamente em 23.07.2020; b)
Foram eleitas pela unanimidade dos acionistas presentes, pelo período de 02 anos a partir da presente data, a diretoria da sociedade
como segue: a) Diretora Presidente, foi reeleita Noéli Ferreira Terres, brasileira, divorciada, empresária, RG nº 35.926.335-5
SSP/SP, e do CPF/MF nº 723.147.969-34, endereço comercial na Avenida 9 de Julho, nº 3228, sala 1209 - 12º andar - CEP 01406000 - Jardim Paulista - São Paulo/SP, cujo pró-labore poderá ser fixado pela diretoria, e para o cargo de Diretora Vice-Presidente,
foi reeleita Flávia Pereira Ribeiro, brasileira, casada, advogada, RG nº 2.528.159-2 SSP/SP, e do CPF/MF nº 205.503.418-97,
endereço comercial na Avenida 9 de Julho, nº 3228, sala 1209 - 12º andar - CEP 01406-000 - Jardim Paulista - São Paulo/SP, cujo
cargo não ensejará remuneração. c) Ainda para melhor atender aos objetivos sociais, fica aprovada a mudança de endereço da sede
social, que passa da Rua Itabaiana, nº 328 - Belenzinho - CEP 03171-010 - São Paulo/SP para Avenida 9 de Julho, nº 3228,
sala 1209 - 12º andar - CEP 01406-000 - Jardim Paulista - São Paulo/SP. Declaração de Desimpedimento: As diretoras ora
reeleitas expressamente declaram que não se encontram impedidas legalmente de exercer atividades mercantís. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a presente assembleia, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme
vai assinada por todos os presentes. A Ata em inteiro teor foi registrada na Jucesp sob nº 550.246/20-4 em sessão de 30/12/2020.

BANCO BMG S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/ME Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração Realizada em 30 de Novembro de 2020
01 - Data, Hora e Local: Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezesseis horas, por meio de
videoconferência, conforme faculta o artigo 21, parágrafo segundo do Estatuto Social do Banco BMG S.A.
(“Companhia”). 02 - Convocação e Presença: Em atendimento à convocação realizada, estiveram presentes os
Conselheiros Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga
Stankevicius Colpo, Regina Annes Guimarães, Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas e Ricardo Annes Guimarães.
03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ricardo Annes Guimarães e secretariados pela Sra.
Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: Exame e discussão dos seguintes temas: (i) alteração da composição
do Comitê Especial, não estatutário, nomeado ad hoc para conduzir uma análise profunda e detalhada relativa à
denúncia objeto do Processo 5005639-72.2020.4.03.6181 em trâmite na 2ª Vara Criminal Federal de São Paulo,
constituído na Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de novembro de 2020 (“Comitê Especial”); e
(ii) contratação do escritório Veirano Advogados, em substituição ao escritório Maeda, Ayres e Sarubbi Advogados, para
atuar em conjunto com a Ernst & Young Auditoria Empresarial Ltda. 05 – Deliberações: Iniciados os trabalhos, após
a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes
decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) aprovar a alteração da composição do Comitê
Especial, para que seja composto por membros independentes, a saber: (a) Sr. Roberto Faldini, atual membro efetivo do
Conselho Fiscal da Companhia e designado Coordenador do Comitê Especial; (b) Sra. Olga Stankevicius Colpo, atual
membro independente do conselho de administração da Companhia; e (c) Sr. Dorival Dourado Jr., atual membro
independente do conselho de administração da Companhia. Fica consignado que a Sra. Ana Karina Bortoni Dias,
Diretora Presidente da Companhia, garantirá a interface do Comitê Especial com a Diretoria Executiva e com o Comitê
de Auditoria da Companhia; e (ii) aprovar a contratação do escritório Veirano Advogados, tendo em vista a experiência
multidisciplinar em investigações corporativas e em direito societário, penal empresarial e tributário, para, em conjunto
com a Ernst & Young Auditoria Empresarial Ltda., continuar as apurações e prestar suporte ao Comitê Especial, em
substituição ao escritório Maeda, Ayres e Sarubbi Advogados. 06 – Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado,
foi encerrada a videoconferência da reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma
de sumário, que foi aprovada por todos os presentes. Ângela Annes Guimarães, Antônio Mourão Guimarães Neto,
Dorival Dourado Junior, Manuela Vaz Artigas, José Eduardo Gouveia Dominicale, Olga Stankevicius Colpo, Regina Annes
Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. Ricardo Annes Guimarães - Presidente, Deise Peixoto Domingues Secretária. JUCESP nº 544.952/20-0 em 22.12.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Cinco tendências para
os empreendedores
seguirem em 2021
promoview.com/reprodução

Com tantos novos
empreendedores,
algumas tendências
em tecnologia podem
auxiliar a desenvolver
e manter o site em
pleno funcionamento

A

pandemia trouxe
a necessidade de
empreender e se
digitalizar e, com isso,
pode-se notar o crescimento de 10,2% no
número de microempreendedores individuais
(MEIs) só no primeiro semestre de 2020,
em comparação com o
mesmo período do ano
anterior. Com tantos
novos empreendedores,
algumas tendências em
tecnologia podem auxiliar a desenvolver e
manter o site em pleno
funcionamento.
Pensando nisso, a KingHost, empresa de soluções digitais, preparou
cinco tendências para
os empreendedores seguirem em 2021. Confira:

IA já é uma realidade. Podemos ver
marcas de roupas
usando da tecnologia para automatizar peças de
distribuição. Em
2021, a IA terá um
grande momento
de ruptura para os
empreendedores;
4) VPS (Servidores
Virtuais Privados): Diante de
tantas mudanças,
o planejamento e
equilíbrio financeiro para investir
tornou-se uma prática muito desejada entre os novos
empreendedores
digitais. Para garantir maior controle
sobre despesas e
custos, a tecnologia
VPS emerge como
opção para se estar
atento, sobretudo
opções nacionais
com valores que não
são afetados pelas
mudanças do dólar
e que não perdem
em nada de qualidade para soluções
estrangeiras.

1) 5G: Estar atento
à chegada da nova
tecnologia, entender quais medidas 		 Além de garantir
e mudanças os siuma completa autes deverão mudar
tonomia para reaé fundamental para
lização de testes e
carregamento mais
operações em um
rápido e de forma
servidor virtual tode que entregue
talmente dedicado,
uma experiência
possibilita aos negómais completa
cios uma potencial
aos usuários. Um
escalabilidade, liexemplo de muberdade e sem condança deverão ser
tar que investir em
os objetos intelium servidor virtual
gentes, que com
é muito mais barato
a conexão muito
do que manter um
mais rápida proservidor físico;
porcionada pela
5G, se tornarão
5) Operações em
ainda mais presenqualquer lugar:
tes no cotidiano do
Outra tendência
brasileiro;
que não se pode
ignorar é a mudan2) C i b e r s e g u r a n ça estrutural que a
ça: Com a LGPD,
pandemia trouxe,
diversos cuidados
por conta da nedevem ser colocessidade do discados em prática,
tanciamento social:
além de reforçar
o trabalho remoto
a importância de
e operações feitas
garantir segurança
em qualquer lugar.
tanto da empreÉ inegável a evolusa, quanto dos resção de ferramenpectivos clientes.
tas e serviços que
A pandemia troupossibilitaram uma
xe uma acelerada
adaptação rápida e
digitalização dos
pouco impactante
negócios e, como
para a maioria das
consequência, o auempresas.
mento dos golpes
e fraudes digitais.
Mudanças culturais
Portanto, a ciberse- foram feitas e devem
gurança deve estar ser perpetuadas por dimais em alta do que versas organizações. A
em qualquer outro mentalidade dos novos
momento;
empreendedores que
pretendem planejar um
3) Inteligência Ar- 2021 deve levar isso em
tificial: Embo- conta em todos os novos
ra possa parecer projetos. Fonte: (https://
muito distante, a site.king.host/).

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código FF54-7DF2-6833-DE8A.

CENTRAL SOLAR LAGOA I S.A. -

Em Constituição
Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada em 10 de dezembro 2019
1. Local, Data e Horário: Aos 10/12/19, às 17 hrs, na sede da Ser Sistemas de Energia Renovável companhia, em Salvador/BA,
Avenida Professor Magalhães Neto, 1550, sala 1306, bairro Pituba, CEP 41.810-012. 2. Composição da Mesa: Presidente: David
Ricardo Fontes Pereira; Secretário: Breno Moraes Sampaio. 3. Presença: (i) de Lagoa Solar Energia SPE Ltda, sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis Brasileiras, CNPJ nº 14.512.240/0001-80, com sede na cidade de Salvador, Estado de
Bahia - BA, à Avenida Professor Magalhães Neto, 1550, sala 1307, bairro Pituba, CEP 41.810-012, neste ato representada legalmente pelo
seu Administrador o Sr. David Ricardo Fontes Pereira, RG nº 2.574.899-83 SSP/BA e CPF/MF nº 380.556.515-15, com seu Contrato
Social devidamente registrado na JUCEB sob NIRE 29.204.009.744; e, (ii) de SER - Sistemas de Energia Renovável Ltda., sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis Brasileiras, CNPJ nº 14.247.020/0001-76, com sede na cidade de Salvador,
Estado de Bahia - BA, à Avenida Professor Magalhães Neto, 1550, sala 1306, bairro Pituba, CEP 41.810-012, neste ato representada legalmente pelo Sr. David Ricardo Fontes Pereira, RG nº 2.574.899-83 SSP/BA e CPF/MF nº 380.556.515-15, e pelo Sr. Breno Moraes
Sampaio, CNH nº 01211299757 DETRAN/BA, RG nº 947239588 SSP/BA e CPF/MF nº 808.755.485-04, com seu Contrato Social devidamente registrado na JUCEB nº 29.204.041.583. 4. Ordem do Dia: (a) a constituição de uma sociedade anônima sob a denominação
de “Central Solar Lagoa I S.A.”; (b) aprovação do Boletim de Subscrição e do Estatuto Social; e (c) outros assuntos de interesse social. 5. Resumo das Deliberações: 5.1 Aprovou a constituição de uma sociedade anônima sob a denominação de “Central Solar
Lagoa I S.A.”, cujo objeto será a realização de estudos, projetos, construção, instalação, implantação, operação comercial, manutenção,
a exploração do potencial fotovoltaico do Projeto denominado Lagoa 1, a comercialização da energia gerada por esse empreendimento, bem
como a prática de atos de comércio em geral, relacionados a essas atividades. A companhia terá o capital social de R$10.000,00, representado por 10.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 por ação, totalmente
subscritas e integralizadas neste ato em moeda corrente, conforme se verifica no boletim de subscrição. 5.2 Aprovou o boletim de subscrição da totalidade do capital social, o qual fica fazendo parte integrante desta ata como Anexo 1, bem como do projeto do Estatuto Social
da companhia constituída, o qual fica fazendo parte integrante desta ata como Anexo 2. 5.3 Aprovou a eleição dos membros da Diretoria,
com mandato de 2 anos a contar desta data, tendo sido eleitos, por unanimidade, David Ricardo Fontes Pereira, RG nº 2.574.899-83
SSP/BA e CPF/MF nº 380.556.515-15, e pelo Sr. Breno Moraes Sampaio, CNH nº 01211299757 DETRAN/BA, RG nº 947239588 SSP/
BA e CPF/MF nº 808.755.485-04, para o cargo de Diretor Presidente; e, para o cargo de Diretor sem designação específica. A remuneração
global anual máxima da Diretoria foi fixada em R$ 12.000,00. 5.3.1 Os Diretores ora eleitos declararam, para os devidos fins e especialmente para os propósitos do disposto no Artigo 147, § 1°, da Lei n° 6.404/76, não estarem impedidos de exercer a atividade mercantil, e
tomarão posse de seus cargos mediante assinatura de termo no livro próprio. 6. Publicações Legais: Deliberou-se que as publicações
referentes à Companhia serão realizadas no website: www.gov.br/centraldebalancos. 7. Encerramento: Nada mais havendo tratar, o
Presidente declarou definitivamente constituída a companhia Central Solar Lagoa II S.A.. Assim, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata que, lida e achada conforme, foi aprovada pelos presentes que a subscrevem. Salvador BA, 10/12/2019. David Ricardo
Fontes Pereira - Presidente Breno Moraes Sampaio - Secretário. Acionistas: Lagoa Solar Energia SPE Ltda. - David Ricardo
Fontes Pereira; SER - Sistemas de Energia Renovável Ltda. - David Ricardo Fontes Pereira - Breno Moraes Sampaio. Diretores:
David Ricardo Fontes Pereira e Breno Moraes Sampaio. Visto do Advogado: Renato Bastos Brito - (OAB - BA 19746). Anexo 2
- Estatuto Social - Central Solar Lagoa I S.A. - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Prazo de Duração - Artigo 1º
Sob denominação de Central Solar Lagoa I S.A. (a “Companhia”) opera a sociedade anônima, regida pelo presente Estatuto Social e
pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º A Companhia tem sede e foro em Rua Funchal, 411 - 5º Andar Vila Olímpia - São Paulo, CEP
04.511 - 907. § Único - A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir, transferir, e/ou encerrar filiais agências, escritórios e
representações e quaisquer outros estabelecimentos para a realização das atividades da Companhia, no Brasil ou em outro país. Artigo 3º
A Companhia tem prazo de duração indeterminado. Artigo 4º A Companhia tem por objeto a realização de estudos, projetos, construção,
instalação, implantação, operação comercial, manutenção, a exploração do potencial fotovoltaico do Projeto denominado Lagoa I, a comercialização da energia gerada por esse empreendimento, bem como a prática de atos de comércio em geral, relacionados a essas atividades.
Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 5º O capital social é de R$ 10.000,00, dividido 10.000 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal, as quais se encontram totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional. § 1º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia. § 2º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia.
Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo representante do condomínio. § 3º - A
propriedade de ações presumir - se - á pela inscrição do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Qualquer transferência de ações será feita por meio da assinatura do respectivo termo no livro de “Transferência de Ações Nominativas”. Capítulo III Assembleia Geral - Artigo 6º A Assembleia Geral reunir - se - á, na forma da lei, ordinariamente dentro dos 04 meses seguintes ao
término do exercício social de cada ano. Artigo 7º Os acionistas poderão ser representados por outros acionistas ou procuradores. Artigo
8º As seguintes matérias dependerão do voto favorável de, no mínimo, maioria absoluta das ações para aprovação em Assembleia Geral da
Companhia: (i) Aumento do capital social; (ii) Alteração do Estatuto Social da Companhia; (iii) Celebração de qualquer contrato relacionado
à emissão de valores mobiliários conversíveis em ações da Companhia; (iv) Resgate, amortização ou aquisição de ações ou valores mobiliários de emissão da Companhia; (v) Aprovação das demonstrações financeiras anuais da Companhia; (vi) Alteração da política de dividendos da Companhia; (vii) Alteração dos direitos das ações ou valores mobiliários de emissão da Companhia; (viii) Realização de Oferta
Pública Inicial de ações de emissão da Companhia; (ix) Ingresso com pedido de recuperação judicial, falência, dissolução liquidação judicial, insolvência, ou aprovação de alívio de dívida de devedores da Companhia e qualquer uma de suas controladas; (x) Aprovação de
operação de fusão, cisão, incorporação ou outra operação de reorganização societária; e (xi) Celebração de qualquer contrato relacionado
às matérias acima. Artigo 9º A Assembleia Geral será presidida pelo Diretor - Presidente ou, na sua ausência, pelo acionista escolhido pela
maioria de votos dos acionistas presentes, cabendo ao presidente da Assembleia designar o secretário. § 1º - Será dispensada de convocação para a Assembleia Geral quando a ela comparecerem todos os acionistas. Capítulo IV - Administração Da Companhia - Da
Diretoria - Artigo 10 A Companhia será administrada por uma Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com
o presente Estatuto Social. Artigo 11 A remuneração global da Diretoria será anualmente fixada pela Assembleia Geral, a qual não poderá
ser superior a 1% da Receita Operacional Líquida anual da Companhia. Artigo 12 Os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo nos livros das Atas de Reuniões da Diretoria, permanecendo sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres,
obrigações e responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 13 A Diretoria será composta de
02 a 05 membros, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, sendo 01 Diretor Presidente e os demais diretores sem designação
específica. Artigo 14 Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja por lei ou pelo presente Estatuto atribuída a competência à Assembleia Geral.
No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de administração necessários à
consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos negócios estabelecida pela Assembleia Geral, incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir, renunciar, ceder direitos, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair
obrigações, celebrar contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar, caucionar,
descontar, sacar e avalizar títulos em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito, observadas as
restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social. Artigo 15 A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor
Presidente ou por quaisquer dois Diretores, em conjunto, sempre que assim exigirem os negócios sociais, com antecedência mínima de 02
dias, e a reunião somente será instalada com a presença da maioria de seus membros. § 1º No caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer Diretor, este poderá nomear outro Diretor para representá-lo nas reuniões, caso em que, o Diretor assim nomeado para
representá - lo deverá votar nas reuniões da Diretoria em seu próprio nome e em nome do Diretor por ele representado. A nomeação deverá ser realizada mediante notificação escrita ao Diretor Presidente, que deverá conter claramente o nome do Diretor designado e os poderes
a ele conferidos e será anexada à ata da respectiva reunião. Alternativamente, em se tratando de ausência temporária, o Diretor poderá, com
base na pauta dos assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito, por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico entregue
ao Diretor Presidente. § 2º Ocorrendo vaga na Diretoria, compete aos demais Diretores indicar, entre os mesmos, um substituto que acumulará, interinamente, as funções do substituído, perdurando a substituição interina até o provimento definitivo do cargo a ser decidido pela
primeira Assembleia Geral que se realizar, atuando o substituto então eleito até o término do mandato da Diretoria. § 3º As reuniões da
Diretoria poderão ser realizadas por meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de comunicação, e tal participação será
considerada presença pessoal em referida reunião. Neste caso, os membros da Diretoria que participarem remotamente da reunião da
Diretoria deverão expressar seus votos por meio de carta, fac-símile ou correio eletrônico que identifique de forma inequívoca o remetente.
§ 4º Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os Diretores fisicamente presentes à reunião, e
posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas da Diretoria da Companhia. Os votos proferidos por Diretores que participarem remotamente da reunião da Diretoria ou que tenham se manifestado na forma deste Artigo em seu § 3º, deverão igualmente constar no Livro
de Registro de Atas da Diretoria, devendo a cópia da carta, fac-símile ou mensagem eletrônica, conforme o caso, contendo o voto do Diretor
ser juntada ao Livro logo após a transcrição da ata. Artigo 16 As deliberações nas reuniões da Diretoria serão tomadas por maioria de
votos dos presentes em cada reunião ou que tenham manifestado seu voto na forma do Artigo 15, § 3º, sendo que, no caso de empate,
caberá ao Diretor Presidente o voto de qualidade. Artigo 17 A Companhia considerar-se-á obrigada quando representada:, (a) por 2
Diretores em conjunto; (b) por 1 Diretor em conjunto com 1 procurador com poderes especiais, devidamente constituído; (c) por 2 procuradores em conjunto, com poderes especiais, devidamente constituídos; e (d) por 1 Diretor ou 1 procurador, conforme os poderes constantes do respectivo instrumento de mandato, neste caso exclusivamente para a prática de atos específicos. § 1º As procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 2 Diretores em conjunto, devendo especificar os poderes conferidos e salvo aquelas previstas no § 2º
deste artigo, terão período de validade limitado a, no máximo, 01 ano. § 2º As procurações para fins judiciais poderão ser outorgadas por
prazo indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual poderão ser outorgadas pelo prazo de validade
do contrato a que estiverem vinculadas. Capítulo VI - Conselho Fiscal - Artigo 18 A Companhia terá um Conselho Fiscal não permanente composto de 3 membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral que deliberar sua instalação e que lhes
fixará os honorários, respeitados os limites legais. Quando de seu funcionamento, o Conselho Fiscal terá as atribuições e os poderes
conferidos por lei. O período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária realizada após a sua
instalação. Capítulo VII - Exercício Social e Distribuição do Lucro - Artigo 19 O exercício social terminará em 31 de dezembro de
cada ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras do exercício, que serão, após manifestação da Diretoria e do Conselho
Fiscal, se instalado, submetidas à Assembleia Geral Ordinária, juntamente com proposta de destinação do resultado do exercício. Artigo
20 Dos resultados apurados serão inicialmente deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda e Tributos sobre
o lucro. O lucro remanescente terá a destinação que for aprovada pelos Acionistas em Assembleia Geral. § Único Os acionistas farão jus a
um dividendo obrigatório equivalente a 25% do lucro líquido do exercício. Artigo 21 Os dividendos não reclamados em 03 anos, contados
da data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, prescrevem em favor da Companhia. Artigo 22 A Companhia poderá
levantar balanços semestrais e/ou trimestrais, podendo com base neles declarar, por deliberação de Assembleia Geral, dividendos intermediários e intercalares. Os dividendos intermediários e intercalares previstos neste Artigo poderão ser imputados ao dividendo mínimo
obrigatório. Artigo 23 A Companhia poderá pagar aos seus acionistas juros sobre o capital próprio, os quais poderão ser imputados ao
dividendo mínimo obrigatório. § Único Revertem em favor da Companhia os juros sobre o capital próprio que não forem reclamados
dentro do prazo de 3 anos após a data em que forem colocados à disposição dos acionistas. Capítulo VIII - Liquidação - Artigo 24 A
Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal, para o período da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. Capítulo IX - Foro - Artigo 25 Para dirimir todas e quaisquer dúvidas e/ou controvérsias oriundas
deste Contrato Social, fica desde já eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja. Salvador, 10/12/2019. JUCESP/NIRE nº 3530054708-0, em 07/01/2020.
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