
SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Dezembro de 2021. 1. Data, Hora e Local: Realizada aos 29 dias 
do mês de dezembro de 2021, às 10:00 horas, de modo exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede social 
da Smartcoat – Serviços em Revestimentos S.A. (“Companhia”), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário 
Dantas, 1.400, loja 250, parte, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22.760-401. 2. Convocação: O edital de primeira convocação foi 
publicado, na forma do art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), (i) no Diário Oficial do Estado do  
Rio de Janeiro, nas edições dos dias 21, 22 e 23 de dezembro de 2021, nas páginas 05, 02 e 03, respectivamente; e (ii) no jornal 
Monitor Mercantil, nas edições dos dias 21, 22 e 23 de dezembro de 2021, nas páginas 04, 05 e 06, respectivamente. 3. Presença: 
Estavam presentes os acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme lista de presença, 
anexa à presente ata nos termos do Anexo I. 4. Mesa: Presidente: Sr. Felipe Demori Claudino; Secretário: Sr. César Folly Máximo 
Júnior, eleitos, por maioria de votos, por meio do voto da acionista Priner Serviços Industriais S.A. 5. Protesto: Previamente à 
deliberação da ordem do dia, os acionistas minoritários, Igor Freitas Barbiero, Camila Barbiero de Siqueira, Inêz Maria de Freitas 
Barbiero e Carlos Alberto Barbiero, manifestaram-se contrariamente à composição da mesa, apresentando manifestação de voto 
e protesto em separado, que foi recebida e lavrada pela mesa, e arquivada na sede da Companhia. 6. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) a extinção do Conselho de Administração da Companhia e destituição de seus membros; e (ii) a reforma e consolidação 
do Estatuto Social da Companhia. 7. Deliberações: Após exame e discussão dos itens constantes da ordem do dia, os acionistas 
presentes deliberaram: 7.1. Aprovar, por maioria de votos, por meio do voto da acionista Priner Serviços Industriais S.A., (a) a 
extinção do Conselho de Administração da Companhia, sendo que a alteração do Estatuto Social para implementar a sua extinção 
e reformar as regras de governança da Companhia foram deliberadas no item seguinte da ordem do dia; e (b) a destituição dos 
atuais membros do Conselho de Administração, quais sejam, os Srs. (i) Roberto Carmelo de Oliveira, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 45.891, expedida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 399.935.827-
00, com endereço na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. João Cabral de Mello Neto, nº 350, apto. 1.704, bloco 1, Barra da 
Tijuca, CEP 22.775-057, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Igor de Freitas Barbiero, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 48.669.937-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o  
nº 335.136.848-86, com endereço na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo, na Avenida Itália, nº 1.551, conjunto R7, casa 10, 
Jardim das Nações, CEP 12.030-212, como membro do Conselho de Administração; e (iii) Bernardo Miller, brasileiro, casado, 
portador da carteira de identidade nº 112713144, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 073.609.657-48, residente 
e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Conde Afonso Celso, nº 96, apto. 401, Jardim Botânico,  
CEP 22461-060, como membro do Conselho de Administração. 7.1.1. A Companhia outorga aos conselheiros acima referidos a 
quitação plena, geral, irrevogável e irretratável em relação ao período durante o qual exerceram tal função na Companhia, e 
agradecendo pelos serviços até então prestados. 7.2. Os acionistas minoritários, Igor Freitas Barbiero, Camila Barbiero de Siqueira, 
Inêz Maria de Freitas Barbiero e Carlos Alberto Barbiero, requereram, conforme artigo 118, § 8º, da Lei das S.A., que o Presidente 
da Mesa se abstivesse de computar o voto proferido pela acionista Priner Serviços Industriais S.A. O Presidente da Mesa recusou 
o requerimento dos acionistas minoritários e manteve o voto proferido pela acionista Priner Serviços Industriais S.A.  
7.3. Os acionistas minoritários, Igor Freitas Barbiero, Camila Barbiero de Siqueira, Inêz Maria de Freitas Barbiero e Carlos Alberto 
Barbiero, não aprovaram as referidas matérias e apresentaram manifestação de voto e protesto em separado, que foi recebida e 
lavrada pela mesa e arquivada na sede da Companhia. 7.4. Aprovar, por maioria de votos, por meio do voto da acionista Priner 
Serviços Industriais S.A., a reforma do Estatuto Social da Companhia para refletir a extinção do Conselho de Administração, cujos 
artigos passam a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 7º - A Companhia será administrada por uma Diretoria, na forma da lei 
e deste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro – Os membros da Diretoria tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos 
Termos de Posse nos livros de Atas de Diretoria e permanecerão em seus respectivos cargos até a investidura dos novos 
administradores eleitos. Parágrafo Segundo – Os Diretores estão dispensados de prestar caução em garantia do desempenho 
de suas funções.” Artigo 8º - A Diretoria da Companhia será composta por até 3 (três) diretores, todos residentes no Brasil, 
acionistas ou não, sendo um necessariamente designado Diretor Presidente. Parágrafo Primeiro - O mandato dos Diretores será 
de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, sendo o mandato prorrogado automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos 
substitutos. Parágrafo Segundo - Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro 
próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua eleição. Parágrafo Terceiro - Em seus impedimentos e ausências 
temporárias, cada Diretor será substituído pelo Diretor que houver designado, por escrito, o qual acumulará funções.  
Parágrafo Quarto - A remuneração global e anual dos membros da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral, em verba 
individual, para cada membro, ou verba global, cabendo então à Diretoria deliberar sobre a sua distribuição. Artigo 9º - Compete 
aos Diretores representar a Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante quaisquer repartições públicas ou 
autoridades federais, estaduais ou municipais, observado o disposto neste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro - Observado o 
disposto nos parágrafos abaixo, a Companhia será representada: (i) por 02 (dois) Diretores em conjunto; (ii) por 01 (um) Diretor em 
conjunto com um procurador constituído na forma do Parágrafo Segundo abaixo, ou ainda (iii) por 02 (dois) procuradores em 
conjunto, constituídos na forma do Parágrafo Segundo abaixo. Parágrafo Segundo - Os procuradores da Companhia serão 
sempre constituídos através dos instrumentos de mandato assinados por 2 (dois) Diretores, nos quais se consignarão 
expressamente os poderes outorgados, não podendo ter prazo de vigência superior a 01 (um) ano, com exceção daqueles 
outorgados com os poderes da cláusula ad judicia, que poderão vigorar por prazo indeterminado. Artigo 10º - A Diretoria reunir-
se-á sempre que os interesses da Companhia assim o exigirem, por convocação de 01 (um) Diretor, com antecedência mínima de 
05 (cinco) dias úteis, dispensadas as formalidades de convocação no caso de comparecimento unânime ou quando os Diretores 
ausentes enviarem, por escrito, seu voto. Parágrafo Primeiro - Instalar-se-ão as reuniões da Diretoria quando houver a presença 
da maioria dos Diretores da Companhia. Parágrafo Segundo - As deliberações da Diretoria constarão das atas lavradas no livro 
próprio e serão tomadas por maioria de votos. Parágrafo Terceiro - São expressamente proibidos e serão nulos de pleno direito 
quaisquer atos praticados por administradores, procuradores ou empregados da Companhia que sejam estranhos ao objeto social 
da Companhia, salvo prévia autorização, por escrito, de todos os acionistas. Parágrafo Quarto - As seguintes matérias deverão 
ser objeto de deliberação da Diretoria e estarão sujeitas à aprovação da maioria de seus membros: (i) Contratação de qualquer 
pessoa pela Companhia ou a mudança da remuneração de outros benefícios de qualquer que faça com que a remuneração total 
(incluindo as bonificações os benefícios indiretos e qualquer outra remuneração ou benefício) de tal pessoa exceda a R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) por mês, ou a rescisão do contrato de trabalho de qualquer pessoa cuja remuneração (incluindo as bonificações, 
os benefícios indiretos e qualquer outra remuneração ou benefício) exceda tal soma; (ii) Estabelecimento de qualquer parceria, joint 
venture ou aliança similar com terceiros; (iii) Autorização de constituição de quaisquer gravames sobre qualquer bem, ativo ou 
direito da Companhia ou das controladas, cujo valor seja superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); (iv) Autorização para 
aquisição de qualquer ativo, bem ou grupo de ativos ou bens relacionados, em valor agregado superior a R$ 250.000,00 (duzentos 
e cinquenta mil reais); (v) Escolha e destituição dos auditores independentes da Companhia e das controladas; (vi) Celebração de 
acordo ou transação judicial ou, ainda, propor uma ação judicial envolvendo um valor acima de R$1.000.000,00 (um milhão de 
reais); (vii) Contribuições de natureza política ou destinadas a instituições de caridade. Parágrafo Quinto - A aprovação das 
seguintes matérias dependerá de voto afirmativo da totalidade dos membros da Diretoria através de reunião, ou seu consentimento 
escrito: (i) Qualquer venda ou alienação de bens do ativo da Companhia de valor individual ou agregado superior a R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais) em cada exercício social, fora do curso normal dos negócios, exceto aquelas operações 
previamente aprovadas no plano de negócios; (ii) Contratação de empréstimos e financiamentos, refinanciamentos ou 
renegociação de dívidas da Companhia ou operações similares (incluindo, mas sem limitação, a emissão pela Companhia de 
instrumentos de dívida e/ou valores mobiliários), que faça com que o endividamento consolidado da Companhia atinja valor 
superior a 2 (duas) vezes o valor do EBITDA apurado nos 12 (doze) meses-calendário completos anteriores à data da reunião do 
Conselho cuja ordem do dia incluir a sua aprovação; (iii) Investimentos e despesas de capital (capex) em montante superior a 50% 
(cinquenta por cento) do valor do EBITDA apurado nos 12 (doze) meses-calendário completos anteriores à data da reunião da 
Diretoria cuja ordem do dia incluir a sua aprovação, exceto aquelas operações previamente aprovadas no plano de negócios; (iv) 
Aquisição, cessão ou alienação de participações societárias pela Companhia; ou ainda o drop down de ativos ou a constituição ou 
subscrição de capital de subsidiárias; (v) Prestação de garantias a obrigações de terceiros; e (vi) Celebração, alteração ou rescisão 
de negócios e/ou operações pela Companhia com partes relacionadas aos Acionistas ou administradores da Companhia. 
Parágrafo Sexto - As quantias expressas em reais nesta Seção II serão corrigidas anualmente com base na variação positiva do 
IPCA. Artigo 11º - A Assembleia Geral, que é o órgão deliberativo da Companhia, reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 
(quatro) meses subsequentes ao término do exercício social para os fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que os 
interesses sociais assim exigirem. Parágrafo Primeiro - As Assembleias Gerais serão convocadas pela Diretoria, observado 
ainda o quanto disposto na Lei 6.404/76, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, em primeira convocação, e 5 (cinco) dias, em 
segunda convocação. Parágrafo Segundo - Independentemente das formalidades referentes à convocação de Assembleias 
Gerais previstas no Parágrafo Primeiro acima, será regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os Acionistas. 
Parágrafo Terceiro - As Assembleias Gerais serão presididas por acionista escolhido por maioria de votos dos presentes, ou por 
qualquer um dos presentes, sendo secretariadas por pessoa indicada pelo presidente da Assembleia Geral. Parágrafo Quarto - 
As Assembleias Gerais da Companhia, ressalvadas as exceções previstas em lei, somente poderão ser instaladas, em primeira 
convocação, com a presença dos Acionistas que representem, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do capital social com 
direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número. Parágrafo Quinto - Todas e quaisquer resoluções ou deliberações 
das Assembleias Gerais dependerão do voto afirmativo de acionistas representando, no mínimo, a maioria de votos dentre os 
presentes, ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei, Estatuto Social e Acordo de Acionistas. Parágrafo Sexto -  
A aprovação dos seguintes atos e deliberações dependerá do voto afirmativo de acionistas que detenham ao menos 85% (oitenta 
e cinco por cento) das ações de emissão da Companhia com direito de voto, em assembleia devidamente convocada e instalada: 
(i) Alteração do objeto social da Companhia; (ii) Redução de capital se considerado excessivo, mediante restituição de bens aos 
acionistas; (iii) Abertura ou fechamento de capital pela Companhia; (iv) Criação de uma nova classe ou espécie de ações (inclusive 
ações preferenciais) ou mudanças nas características das ações ou das proporções entre as classes e espécies de ações, bem 
como a conversão de quaisquer ações ou outros valores mobiliários em qualquer outra classe ou espécie; (v) Aprovação da 
avaliação de bens com que qualquer acionista concorrer para o aumento do capital social da Companhia, sujeito à legislação em 
vigor; (vi) Participação da Companhia em Grupo de Sociedade, conforme definido no artigo 265 da Lei das S.A; (vii) Proposta de 
extinção, liquidação total ou parcial, dissolução, falência ou recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia, nomeação de 
depositário, liquidante ou qualquer administrador em caso de falência ou recuperação; (viii) Qualquer mudança na política de 
distribuição de dividendos da Companhia; (ix) Reforma do Estatuto Social da Companhia relativamente às seguintes matérias: 
quóruns de deliberação e/ou de aprovação de matérias pela Diretoria ou pela Assembleia Geral ou criação do Conselho de 
Administração; (x) Alteração na relação das matérias relacionadas neste Artigo e/ou no disposto no Parágrafo Quinto do Artigo 10º. 
(...). Artigo 14º - As transferências de ações da Companhia e quóruns para deliberação das matérias sujeitas à Diretoria e 
assembleia geral de acionistas estão sujeitas às limitações e disposições previstas no Acordo de Acionistas e neste Estatuto.” 7.4.1. 
Em vista da exclusão do artigo 9º, referente à composição e funcionamento do Conselho de Administração, os artigos seguintes 
do Estatuto Social da Companhia foram renumerados. A redação consolidada do Estatuto Social da Companhia compõe o Anexo 
II desta ata. 7.5. Os acionistas minoritários, Igor Freitas Barbiero, Camila Barbiero de Siqueira, Inêz Maria de Freitas Barbiero e 
Carlos Alberto Barbiero, requereram (i) que o Presidente da Mesa declarasse a matéria prejudicada; e (ii) conforme artigo 118, § 8º, 
da Lei das S.A., que o Presidente da Mesa se abstivesse de computar o voto proferido pela acionista Priner Serviços Industriais 
S.A. O Presidente da Mesa recusou os requerimentos dos acionistas minoritários e manteve a deliberação sobre a matéria e o voto 
proferido pela acionista Priner Serviços Industriais S.A. 7.6. Os acionistas minoritários, Igor Freitas Barbiero, Camila Barbiero de 
Siqueira, Inêz Maria de Freitas Barbiero e Carlos Alberto Barbiero, não aprovaram a referida matéria e apresentaram manifestação 
de voto e protesto em separado, que foi recebida e lavrada pela mesa, e arquivada na sede da Companhia. 8. Publicações: Nos 
termos do artigo 294 da Lei das S.A. e da Portaria nº 12.071 expedida pelo Ministério da Economia, os atos da Companhia serão 
publicados através da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). 9. Encerramento, Lavratura, 
Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à 
lavratura da presente ata, em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., que, lida, 
conferida, e achada conforme, foi por todos assinada. Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2021. Mesa: Felipe Demori Claudino - 
Presidente. César Folly Máximo Júnior - Secretário. Acionistas: Priner Serviços Industriais S.A.: Felipe Demori Claudino - 
Procurador. César Folly Máximo Júnior - Procurador. Igor Freitas Barbiero - p.p André de Godoy Fernandes. Camila Barbiero de 
Siqueira - p.p André de Godoy Fernandes. Inêz Maria de Freitas Barbiero - p.p André de Godoy Fernandes. Carlos Alberto 
Barbiero - p.p André de Godoy Fernandes. Jucerja nº 4736279, em 24/01/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral
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