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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 29 de maio de 2020, às 10 horas, por videoconferência. 
 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Devidamente convocados, nos termos do Estatuto Social da 
Companhia, participaram todos os membros do Conselho de Administração. Convidados, 
participaram, ainda, o Sr. Fabio Isaia, Diretor Presidente da Companhia, a Sra. Ana Lucia Aguiar, 
Diretora de Recursos Humanos e o Sr. Daniel Fossa, Diretor Comercial da Companhia. 

 
3. MESA: Presidente: Paulo Silvestri; Secretário: Carlos Eduardo Sanchez. 
 
4. ORDEM DO DIA: O Presidente da mesa esclareceu que, como era de conhecimento de todos, a 

reunião tinha por objetivo (i) a atualização do cenário atual de enfrentamento e contenção da 
pandemia Covid-19, bem como perspectivas e medidas a serem implementadas durante a retomada 
das atividades; e (ii) uma atualização dos negócios e projetos comerciais correntes e os que estão 
em negociação.  

 
5. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros deliberaram e decidiram o que segue: 

5.1. Autorizar a lavratura desta ata em forma de sumário; 

5.2.  Pela Diretoria de RH, foram atualizadas as informações sobre o andamento das ações de 
prevenção e das medidas trabalhistas adotadas, bem como das providências para o retorno seguro 
dos colaboradores. Pela Diretoria Comercial, foram prestadas informações sobre os negócios em 
andamento, novos projetos e um panorama geral com as principais informações e projeções 
relativas ao mercado automotivo nos próximos meses. Por fim, pela Diretoria Financeira, o conselho 
também foi atualizado quanto ao andamento da estratégia adotada para a proteção do caixa, bem 
como recebeu novas informações sobre a gestão da situação fiscal da Companhia. Debates de 
estilo, sugestões recebidas e dúvidas devidamente esclarecidas, todos os conselheiros se deram 
por satisfeitos. 

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a 
presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Presidente: Paulo Silvestri; 
Secretário: Carlos Eduardo Sanchez; Conselheiros: Paulo Silvestri; Rui Chammas; Paulo Zimath; 
Andrew Araújo e Edson Figueiredo Menezes. 
 

 
Jundiaí, 29 de maio de 2020. 

 
 
 

                ____________________________                        ____________________________        

                            Paulo Silvestri                      Carlos Eduardo Sanchez 

                              Presidente                      Secretário 
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