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Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de junho de 2017

1. Data, Hora e Local: Às 11:00 horas do dia 20 de junho 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 retificação da alteração do parágrafo único do artigo 13 
do Estatuto Social da Companhia; 5.2. Deliberar sobre a inclusão de novo parágrafo ao artigo 13 
do Estatuto Social da Companhia; 5.3. Deliberar sobre a supressão do artigo 22 do Estatuto Social 
da Companhia; e 5.4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia. 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 retificação da 
alteração do parágrafo único do artigo 13 do Estatuto social da Companhia, deliberada na Assembleia 
Geral Extraordinária de 10/05/2017, devendo ser considerada a seguinte redação: “ART. 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; 
c) por 02 (dois) procuradores com poderes específicos, em conjunto; e d) por 01 (um) procurador 
nos mandatos com cláusula “ad judicia”, bem como naqueles que demandem poderes específicos por 
exigência legal ou a critério da Companhia.” 6.1.1. Os acionistas, de comum acordo, ratificam todos os 
atos tomados no período de 10/05/2017 e 20/06/2017 em concordância com a redação retificada do 
parágrafo único do artigo 13, aludida acima. 6.2. Foi aprovada a inclusão de novo parágrafo ao artigo 13 
do Estatuto social da Companhia, com a consequente renumeração dos parágrafos do referido artigo, 
que passará a viger com a seguinte redação: “ART. 13 - A Diretoria é o órgão executivo da Companhia, 
cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da sociedade, tendo poderes para praticar todos e 
quaisquer atos relativos aos fins sociais, exceto aqueles que por Lei ou pelo presente Estatuto Social 
sejam de competência de outro órgão ou dependam de prévia aprovação deste. § 1º - 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; c) por 02 (dois) procuradores 
com poderes específicos, em conjunto; e d) por 01 (um) procurador nos mandatos com cláusula “ad 
judicia”, bem como naqueles que demandem poderes específicos por exigência legal ou a critério da 
Companhia. §2º - As procurações serão sempre outorgadas em nome da Companhia por quaisquer 
dois Diretores em conjunto. As procurações outorgadas pela Companhia mencionarão expressamente 
os poderes conferidos e deverão conter um período de validade limitado, não superior a 12 (doze) 
meses, com exceção daquelas para fins judiciais, que poderão ter prazo indeterminado.” 6.3. Foi 
aprovada a supressão da redação do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, com a consequente 
renumeração do artigo subsequente, passando a vigorar em seu lugar a redação do artigo 23:  
“ART. 22 -  Os casos omissos ou duvidosos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia 
Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes” 6.4. Foi aprovada a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia, considerando as alterações aprovadas acima, o qual fica arquivado na sede 
da Companhia. 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,  
20 de junho de 2017. Heraldo Jesus Marques da Silva - Presidente. Fernanda Moreira Sampaio 
de Franco - Secretária. JUCESP 335.739/17-9, em 24/07/2017. Flávia R Brito Gonçalves - Secretária 
Geral.

Quarta-feira, 10/8/2022.
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