PARANAPANEMA S.A.
CNPJ 60.398.369/0004-79 - NIRE 29.300.030.155
COMPANHIA ABERTA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2021
Data, Horário e Local: 07 de abril de 2021, às 13h, realizada de modo exclusivamente digital, por meio de
plataforma eletrônica, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n°. 481/2009, conforme
alterada, sendo considerada como realizada na sede social da Companhia, localizada na Via do Cobre, nº. 3700,
Área Industrial Oeste, Complexo Petroquímico de Camaçari, na cidade de Dias D’Ávila, no Estado da Bahia,
CEP 42850-000.
Publicações: (I) Edital de Convocação: (a) publicado nos dias 05, 06 e 09 de março de 2021 no jornal Diário
Oficial do Estado da Bahia e nos dias 05, 06 e 08 de março de 2021 no jornal Folha de São Paulo; e (b)
disponibilizado em 04 de março de 2021 no website da Comissão de Valores Mobiliários, da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão e da Companhia (www.paranapanema.com.br/ri), e em sua sede social, nos termos da legislação
aplicável; e (II) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2020: (a) publicados no dia 05 de março de 2021, nos jornais Diário Oficial do Estado da
Bahia e na Folha de São Paulo; e (b) disponibilizados em 04 de março de 2021 no website da Comissão de
Valores Mobiliários, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, da Companhia (www.paranapanema.com.br/ri) e na sua
sede social, nos termos da legislação aplicável.
Presença: Presentes na Assembleia Geral Ordinária acionistas representando 45,79% das ações de emissão da
Companhia, e na Assembleia Geral Extraordinária acionistas representando 45,79% das ações de emissão da
Companhia. Presentes, também: representantes da Diretoria Executiva, os Srs. Luiz Carlos Siqueira Aguiar,
Diretor Presidente, Igor Gravina Taparelli, Diretor Financeiro, e Paulo Rodrigo Chung, Diretor Jurídico e de
Relações com Investidores; integrantes do Conselho de Administração, os Srs. Marcos Bastos Rocha e Jair Luis
Mahl; e do Conselho Fiscal, o Sr. Silvio Roberto Vieira Almeida, bem como representante da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, o Sr. José Vital Pessoa Monteiro Filho.
Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência dos trabalhos, o Sr. Marcos Bastos Rocha, Presidente
do Conselho de Administração, o qual convidou a mim, Paulo Rodrigo Chung, para secretariar os trabalhos.
Instalação: Verificado o quórum necessário previsto no artigo 125 da Lei nº 6.404/76, a Assembleia Geral
Ordinária foi regularmente instalada. A Assembleia Geral Extraordinária não foi instalada, tendo em vista não
ter sido alcançado, para a sua instalação, o quórum mínimo legal de 2/3 do capital social votante da Companhia
previsto no artigo 135 da Lei nº 6.404/76. A administração da Companhia promoverá, oportunamente, a
segunda convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a qual poderá ser instalada com a presença de
qualquer número de acionistas.
Ordem do Dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir
e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do
Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer do Comitê de Auditoria,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; 1.2. Definir o número de membros a compor
o Conselho Fiscal da Companhia e eleição de seus membros e, 1.3. Fixar a remuneração do Conselho de
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Administração, da Diretoria Executiva Estatutária e do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social
de 2021.
Deliberações: Instalada a Assembleia Geral Ordinária, após exame e discussão das matérias da ordem do dia,
os acionistas presentes aprovaram por unanimidade de votos a lavratura da ata desta Assembleia Geral
Ordinária em forma de sumário, conforme autoriza o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76 e, em seguida,
deliberaram:
1.

Em Assembleia Geral Ordinária:

1.1 Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 17.185.264 votos favoráveis, nenhum voto contrário e
2.686.803 abstenções, as contas da Administração, o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer do Conselho
Fiscal e do Parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
1.2 Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 19.872.067 votos favoráveis, sem votos contrários e
abstenções, que o Conselho Fiscal seja composto por 3 (três) membros, conforme prevê o Artigo 20 do
Estatuto Social da Companhia. Em sequência, foi realizada a eleição dos membros do Conselho Fiscal da
Companhia para o corrente exercício, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária que deliberar
sobre as contas do exercício social findo em 31.12.2021. Foram indicados 4 (quatro) candidatos e respectivos
suplentes para a eleição do Conselho Fiscal, entretanto, para o presente mandato, o Conselho Fiscal será
composto por 3 (três) membros. Desta forma, foram eleitos os 3 (três) candidatos e respectivos suplentes
mais votados na presente Assembleia, quais sejam: (I) por unanimidade de votos, sendo 18.732.252 votos
favoráveis, sem votos contrários e 1.139.815 abstenções, o Sr. ARIZOLY RODRIGUES PINTO, brasileiro, casado,
atuário, portador da cédula de identidade RG nº. 30.137.304-23, inscrito no CPF/MF sob o nº. 397.951.52068, com endereço na Avenida Ministro Álvaro de Souza Lima, nº. 250, apto. 301 - V, Jardim Marajoara, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro efetivo, e como seu suplente, o Sr. César Augusto
Farah, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº. 20.163.490-9, inscrito no CPF/MF
sob o nº. 181.813,788-73, com endereço na Rua Deputado Laercio Corte, nº. 625, apto 72-A, Paraíso do
Morumbi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (II) por unanimidade de votos, sendo 18.732.252 votos
favoráveis, sem votos contrários e 1.139.815 abstenções, o Sr. MARCELO ADILSON TAVARONE TORRESI,
brasileiro, engenheiro, portador da cédula de identidade nº. 10.364.287-0-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
nº. 117.512.988-76, com endereço na Rua São Jorge, 555, apto. 153, Torre Bianco, CEP 09530-250, São
Caetano do Sul (SP), como membro efetivo, e como seu suplente, o Sr. Marcos Reinaldo Severino Peters,
brasileiro, divorciado, contador, portador da cédula de identidade nº. 8.767.135-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº. 023.120.398-50, com endereço na Rua Caramuru, nº. 295, apto. 113, na cidade e estado de São
Paulo; e (III) por unanimidade de votos, sendo 18.706.442 votos favoráveis, sem votos contrários e 1.165.625
abstenções, o Sr. GRYECOS ATTOM VALENTE LOUREIRO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob
o nº. 97.640/RJ, na OAB/DF sob o nº. 54.459/DF e no CPF sob o nº. 046.424.857-40, com endereço na SHJB,
Condomínio Morada de Deus (AMOBB), Jardim Botânico, na cidade de Brasília, Distrito Federal, como membro
efetivo, e como seu suplente, o Sr. Marcos Brasiliano Rosa, brasileiro, casado, contador, portador da cédula
de identidade nº. 1628642 SSP/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº. 348.904.751-68, com endereço na SHIN CA,
05 Bloco E2, apto. 411, Lago Norte, Brasília (DF). Os conselheiros ora eleitos tomarão posse em seus
respectivos cargos por meio da assinatura dos Termos de Posse, os quais integrarão a presente ata como
anexo.
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1.3 Aprovar, por unanimidade de votos, sendo 12.849.961 votos favoráveis, sem votos contrários e
7.022.106 abstenções, a proposta de remuneração dos Administradores da Companhia para o exercício de
2021, que totaliza R$8.995.657,00 (oito milhões, novecentos e noventa e cinco mil e seiscentos e cinquenta e
sete reais) e a proposta de remuneração do Conselho Fiscal para o exercício de 2021, que totaliza
R$488.016,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil e dezesseis reais).
Todos os votos contrários e abstenções em relação às matérias da ordem do dia que foram apresentados à
mesa ficarão devidamente arquivados na sede da Companhia.
Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e como ninguém a solicitasse, suspendeu os trabalhos para a lavratura e transcrição desta
ata no livro próprio. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, achada conforme e aprovada, encerrando-se com a
assinatura dos componentes da mesa e dos acionistas presentes, nos termos do §1° do artigo 21-V da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n° 481/2009, conforme alterada.
Dias D’Ávila/BA, 07 de abril de 2021.
Mesa
Assembleia Digital
Marcos Bastos Rocha
Presidente
Paulo Rodrigo Chung
Secretário
Jair Luis Mahl
Representante do Conselho de Administração
Luiz Carlos Siqueira Aguiar
Diretor Presidente
Igor Gravina Taparelli
Diretor Financeiro
Silvio Roberto Vieira Almeida
Representante do Conselho Fiscal
José Vital Pessoa Monteiro Filho
Representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Acionistas
Assembleia Digital
Luiz Barsi Filho
Luciane Maria Barsi Auricchio
Buritirama Mineração S.A.
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João José Oliveira de Araujo
Buritipar Holding S.A.
Bonsucex Holding S.A.
Silvio Tini de Araujo
Darci de Araujo
Fonte Boa Administração de Bens Ltda.
Joao Batista Lemes Cruvinel
Caixa Economica Federal
Jonathan Sidenco Almeida Rosas
Fabricio Saab Pereira
Acionistas
Boletim de Voto à Distância
American Century ETF Trust - Avantis Emerging Mark
Arrowstreet (Canada) International Dev Market Ex Us Fund I
Norges Bank
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