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Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 10 de Maio de 2017

1. Data, Hora e Local: Às 11:00 horas do dia 10 de maio de 2017, na sede da Elual Participações 
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na 
Rua Bering nº 70, 2º andar, sala 202, CEP 09750-510. 2. Convocação: Dispensada a convocação 
prévia, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Compareceram os 
acionistas representando a totalidade do capital social subscrito da Companhia. 4. Mesa: Presidente: 
Heraldo Jesus Marques da Silva. Secretária: Fernanda Moreira Sampaio De Franco. 5. Ordem do Dia:  
5.1. Deliberar sobre a alteração do artigo 11, do caput do artigo 12 e do § único do artigo 13 do 
estatuto social da Companhia; e 5.2. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, considerando 
todas as alterações aprovadas até a presente data. 6. Deliberações tomadas por unanimidade: 
Preliminarmente, foi aprovada a publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas 
presentes nos termos do art. 130, §2º, da Lei nº 6.404/76. 6.1. Foi aprovada a alteração da redação 
do artigo 11, do caput do artigo 12 e do § único do artigo 13 do estatuto social da Companhia, que 
passam a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 11 - A Assembleia Geral fixará anualmente o 
montante global da remuneração dos administradores da Companhia. (...) ARTIGO 12 - A Diretoria 
será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 3 (três) Diretores sem designação específica para 
mandato de 3 (três) anos, com direito a reeleições. (...) ARTIGO 13 (...) § único - A Companhia será 
representada da seguinte forma: (a) por quaisquer 2 (dois) Diretores, em conjunto; (b) por qualquer 
Diretor em conjunto com 1 (um) procurador com poderes específicos; e (c) por 02 (dois) procuradores 
com poderes específicos, em conjunto.” 6.2. Foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia, considerando todas as alterações aprovadas até a presente data, o qual fica arquivado 
na sede da Companhia. Por fim, os acionistas autorizaram a administração da Companhia a tomar 
as providências necessárias à implementação das deliberações ora aprovadas. 7. Encerramento: 
Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo 
necessário à lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas 
presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico que a presente é a cópia fiel da 
Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 10 de maio de 2017. Heraldo Jesus Marques 
da Silva - Presidente. Fernanda Moreira Sampaio De Franco - Secretária. JUCESP 298.093/17-0,  
em 03/07/2017. Flávia R Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Quarta-feira, 10/8/2022.
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