
OSX BRASIL S.A.
Em REcupERAçãO JudIcIAL
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32

NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta, B3: OSXB3

ATA dA REuNIãO dO cONSELHO dE AdmINISTRAçãO REALIZAdA 
Em 29 dE ABRIL dE 2022. I. dATA, HORA E LOcAL: No dia 29 de abril 
de 2022, às 14:00, na sede da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial 
(“Companhia”), na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, na 
Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906. II. cONVOcAçãO 
E pRESENçA: Convocação dispensada em virtude da presença da 
totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme o artigo 
10, parágrafo quarto, do Estatuto Social da Companhia. Os conselheiros 
participaram da reunião por meio de teleconferência, nos termos do artigo 
10, parágrafo segundo, do Estatuto Social da Companhia. III. mESA: 
Presidente: Paulo Esteves de Frias Villar; Secretária: Letícia Ventura. IV. 
ORdEm dO dIA: Deliberar sobre (i) a nomeação do Presidente e do Vice-
Presidente do Conselho de Administração; (ii) a alteração do Código de 
Conduta da Companhia; (iii) a criação e a instalação do Comitê de Auditoria 
não Estatutário da Companhia; (iv) a aprovação do Regimento Interno do 
Comitê de Auditoria não Estatutário; (v) a eleição dos membros do Comitê 
de Auditoria não Estatutário; (vi) a fixação do número de membros da 
Diretoria; e (vii) a eleição dos membros da Diretoria. V. dELIBERAçÕES: 
Após exame e discussão sobre a ordem do dia, os membros do Conselho 
de Administração decidiram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) Aprovar, 
nos termos do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, a nomeação de 
(a) paulo Esteves de Frias Villar, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da carteira de identidade nº 05469249-6 emitida pelo IFP/RJ e inscrito no 
CPF/ME sob o nº 806.567.227-20, domiciliado na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, 
parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, 
eleito para o Conselho de Administração pela Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 29/04/2022, para exercer a função de Presidente do Conselho 
de Administração; e (b) Ricardo Bandeira de Gouvea machado, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 2580011-1 emitida 
pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 344.492.647-20, domiciliado 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro 
Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio 
de Janeiro, CEP 22290-906, eleito para o Conselho de Administração pela 
Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2022, para exercer a função 
de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (ii) aprovar a alteração 
do Código de Conduta da Companhia, para adequação às disposições 
previstas no artigo 31 do Regulamento do Novo Mercado da B3, que terá 
a forma e a redação constante do Anexo I à presente ata; (iii) aprovar a 
criação e instalação do Comitê de Auditoria não Estatutário da Companhia, 
nos termos do seu Estatuto Social e do Regulamento do Novo Mercado da 
B3; (iv) aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria não Estatutário 
da Companhia, em conformidade com o artigo 22 do Regulamento do Novo 
Mercado, que terá a forma e a redação constante do Anexo II à presente ata; 
e (v) aprovar a eleição dos seguintes membros para compor o Comitê de 
Auditoria não Estatutário da Companhia: (a) Adriana Ferreira Farias Sivieri 
Arbex, brasileira, casada, head de finanças e controller, portadora da carteira 
de identidade nº 29.058.617-3 e inscrita no CPF/ME sob o nº 278.296.848-39, 
domiciliada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial 
na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no 
Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, para o cargo de Coordenadora do 
Comitê de Auditoria; (b) Ricardo Bandeira de Gouvea machado, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 2580011-1 emitida 
pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 344.492.647-20, domiciliado 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro 
Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de 
Janeiro, CEP 22290-906, para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria; 
e (c) marc Antonio matthiessen Loli, brasileiro, solteiro, administrador, 
portador da carteira de identidade nº 22.435.200-5, emitida pelo DIC e 
inscrito no CPF/ME sob o nº 121.252.497-74, domiciliado na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, nº 116, 
sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, CEP 
22290-906, para o cargo de Membro do Comitê de Auditoria; Os membros 
do Comitê de Auditoria possuem mandato de 1 (um) ano, até a primeira a 
Reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia 
Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social de 2022. Os membros ora eleitos tomaram 
posse na presente data, conforme termos de posse constantes do Anexo III 
à presente ata. (vi) aprovar a fixação da composição da Diretoria em 2 (dois) 
Diretores, com base no artigo 13, caput, do Estatuto Social da Companhia; 
(vii) aprovar a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da 
Companhia: (a) Thiago meira coelho Lemgruber porto, brasileiro, casado, 
engenheiro naval, portador da carteira de identidade nº 020.258.873-7 e 
inscrito no CPF/ME sob o nº 111.271.887-71, com escritório na Cidade e 
Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 
2403, Botafogo, CEP 22.290-906, para o cargo de Diretor Presidente; e (b) 
Ivan Ribeiro Zarur, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de 
identidade nº 4241814-5, emitida pelo SSP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o 
nº 667.307.757-34, com escritório na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com 
escritório na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, Botafogo, CEP 22.290-
906, para o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; 
Os membros da Diretoria da Companhia possuem mandato de 1 (um) ano, 
até a primeira a Reunião do Conselho de Administração a ser realizada 
após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício social de 2022. Os membros da Diretoria 
ora eleitos tomaram posse na presente data, mediante assinatura de termo 
de posse no Livro de Registro de Atas das Reuniões da Diretoria. Os Diretores 
eleitos declaram que possuem as qualificações necessárias e cumprem os 
requisitos estabelecidos na Lei nº 6.404/76, na Instrução CVM nº 367, no 
Estatuto Social e no Regulamento de Listagem do Novo Mercado para o 
exercício de cargo de membro da Diretoria. VI. ENcERRAmENTO: Nada 
mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada 
pelos conselheiros presentes, pelo Presidente da Mesa e pela Secretária. 
VII. cONSELHEIROS pRESENTES: Paulo Esteves de Frias Villar, Fernando 
Hermanny, Willian de Mello Magalhães Júnior, Ricardo Bandeira de Gouvea 
Machado e Mario Poppe de Miranda Pacheco. Rio de Janeiro, 29 de abril 
de 2022. Conselheiros: Paulo Esteves de Frias Villar; Fernando Hermanny; 
Willian de Mello Magalhães Júnior; Ricardo Bandeira de Gouvea Machado; 
Mario Poppe de Miranda Pacheco. Jucerja nº 4920958 em 27/05/2022. 

Quarta-feira, 22/06/2022.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
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