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REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2018 

 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de março de dois mil e dezoito, às onze horas, na sede da Octante 

Securitizadora S.A., na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, 226, Alto de 

Pinheiros, CEP 05445-040 (“Companhia”) foi realizada reunião do Conselho de Administração 

da Companhia, sob a presidência da Presidente do Conselho de Administração, Sra.Amanda 

Martinez Pires, e secretariada pelo Conselheiro Sr. William Ismael Rozenbaum Trosman, com a 

participação presencial do Conselheiro Sr. e Guilherme Antonio Muriano da Silva, ou seja, 

estavam presentes a totalidade dos Conselheiros da Companhia, sendo que os Conselheiros 

assinaram o Livro de Presença para tratar dos seguintes assuntos: 1. Apreciação das contas dos 

administradores, das demonstrações financeiras e do Relatório da Administração referentes ao 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; 2. Proposta a ser encaminhada à 

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de abril de 2018 (“AGO”) sobre a destinação 

do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; e 3. Eleição dos Diretores, 

cujo mandato terá início em 30 de abril de 2018. 

 

Dando início aos trabalhos, a Presidente iniciou a análise da pauta, esclarecendo que em 

conformidade com a Lei 6.404/1976 e com o Artigo 19 do Estatuto Social da Octante 

Securitizadora S.A., compete ao Conselho de Administração manifestar-se sobre as contas dos 

administradores, as demonstrações financeiras e o Relatório da Administração referentes ao 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, bem como a destinação o lucro líquido do 

exercício. Em seguida, a Presidente informou aos Conselheiros que as demonstrações 

financeiras haviam sido auditadas pela empresa de auditoria independente KPMG Auditores 

Independentes, com sede na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, Torre A, 6º, 7º, 8º, 

11º, 12º andares (parte), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF 

sob o n° 57.755.217/0001-29. Com a concordância de todos os membros do Conselho de 

Administração, foi dispensada a leitura da referida documentação, considerando que já havia 

sido distribuída e analisada por todos os Conselheiros. Discutidos os documentos e, 

considerando o parecer favorável emitido pelos auditores independentes, o Conselho de 

Administração decidiu, por unanimidade, que o Relatório da Administração, as demonstrações 

financeiras e a destinação do lucro líquido do exercício estavam em ordem para serem 

submetidos à AGO. Após, o Conselho de Administração aprovou a carta de representação em 

conexão com a revisão das demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 

2017; a divulgação do Relatório da Administração, das demonstrações financeiras e do parecer 

dos auditores independentes. 

Por fim, os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram pela reeleição dos atuais diretores da 

Companhia, quais sejam, Jeniffer Kalaisa Padilha, brasileira, solteira, nascida em 27/09/1991, 

administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 45.171.630-9 SSP/SP, 

inscrita no CPF/MF sob nº 396.963.858-54, residente e domiciliada na Rua Maria Antônia, nº 189, 
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Apartamento 62, Vila Buarque, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01222-010, 

para o cargo de Diretora Presidente; Guilherme Antonio Muriano da Silva, brasileiro, solteiro, 

nascido em 23/08/1988, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 44.216.871-8 

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 378.665.998-23, residente e domiciliado na Avenida Barão 

do Rego Barros, nº 58, Apartamento 43, Vila Congonhas, Município de São Paulo, Estado de 

São Paulo, CEP 04612-040, para o cargo de Diretor de Relação com os Investidores; e Cauê de 

Carvalho Bocchi, brasileiro, advogado, solteiro, nascido em 09/12/1988, portador do documento 

de identidade OAB/SP nº 366.413, inscrito no CPF/MF sob nº 370.583.448-76, residente e 

domiciliado na Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1060, Apartamento 33, Vila Olímpia, Município de 

São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04548-004, para o cargo de Diretor sem designação 

específica, para mandato de 2 (dois) anos contados a partir da data de realização da AGO, qual 

seja, 30 de abril de 2018, as quais aceitam a reeleição por meio da assinatura de Termo de 

Posse. 

 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual, para 

constar, eu, William Ismael Rozenbaum Trosman, servindo de Secretário, lavrei esta ata que vai 

assinada por todos os participantes.  

 

São Paulo, 28 de março de 2018.  

Amanda Martinez Pires - Presidente; William Ismael Rozenbaum Trosman – Conselheiro e 

Secretário; Guilherme Antonio Muriano da Silva - Conselheiro. 

 

 

William Ismael Rozenbaum Trosman 

Secretário 

 

 

 

Amanda Martinez Pires 

Presidente 
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TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

 
 
Pelo presente Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, toma posse nesta data na 
sede da OCTANTE SECURITIZADORA S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Rua Beatriz, n° 226, Vila Madalena, CEP 05445-040, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 12.139.922/0001-63 (“Companhia”), o signatário abaixo, Guilherme Antonio Muriano da 
Silva, brasileiro, solteiro, nascido em 23/08/1988, empresário, portador da cédula de identidade 
RG nº 44.216.871-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 378.665.998-23, residente e 
domiciliado na Avenida Barão do Rego Barros, nº 58, apartamento 43, Vila Congonhas, Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04612-040, eleito para o cargo de Diretor de 
Relações com os Investidores da Companhia pela Reunião do Conselho de Administração da 
Companhia, realizada em 28 de março de 2018, pelo que assina o presente termo para todos 
os fins de direito. O presente mandato será valido até 30 de abril de 2020. 
 
O diretor eleito, ora empossado, declara, sujeito às penas fixadas em lei, que: 
 
I – não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a 
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, como previsto no §1º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 
(“Lei das Sociedades por Ações”); 
 
II – não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela 
Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para cargos de administração, como 
estabelecido no §2º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações; 
 
III– atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º, do artigo 147, da Lei das 
Sociedades por Ações;  
 
IV – não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e 
não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e 
II, do § 3º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e, 
 
V - não está impedido por lei especial, ou condenada por crime de sonegação fiscal, corrupção 
ativa ou passiva, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência ou contra as relações de consumo. 
 
O diretor eleito deverá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais 
relativos aos atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Beatriz, n° 226, Vila Madalena, 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05445-040. 
 

São Paulo, 28 de março de 2018. 
 

 
 

___________________________________________ 
GUILHERME ANTONIO MURIANO DA SILVA 
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TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

 
 
Pelo presente Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, toma posse nesta data na 
sede da Octante Securitizadora S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Beatriz, n° 226, Vila Madalena, CEP 05445-040, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
12.139.922/0001-63 (“Companhia”), a signatária abaixo, Jeniffer Kalaisa Padilha, brasileira, 
solteira, nascida em 27/09/1991, administradora de empresas, portadora da cédula de 
identidade RG nº 45.171.630-9 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 396.963.858-54, residente 
e domiciliada na Rua Maria Antônia, nº 189, Apartamento 62, Vila Buarque, Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01222-010, eleita para o cargo de Diretora Presidente da 
Companhia pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 28 de 
março de 2018, pelo que assina o presente termo para todos os fins de direito. O presente 
mandato será valido até 30 de abril de 2020. 
 
A diretora eleita, ora empossada, declara, sujeito às penas fixadas em lei, que: 
 
I – não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a 
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, como previsto no §1º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 
(“Lei das Sociedades por Ações”); 
 
II – não está condenada a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela 
Comissão de Valores Mobiliários, que a torne inelegível para cargos de administração, como 
estabelecido no §2º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações; 
 
III– atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º, do artigo 147, da Lei das 
Sociedades por Ações;  
 
IV – não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerado concorrente da Companhia, e 
não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e 
II, do § 3º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e 
 
V - não está impedida por lei especial, ou condenada por crime de sonegação fiscal, corrupção 
ativa ou passiva, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência ou contra as relações de consumo. 
 
A diretora eleita deverá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais 
relativos aos atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Beatriz, n° 226, Vila Madalena, 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05445-040. 

 
São Paulo, 28 de março de 2018. 

 
 

___________________________________________ 
JENIFFER KALAISA PADILHA 
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Companhia Aberta – NIRE 35.300.380.517 - CNPJ/MF nº 12.139.922/0001-63 

Rua Beatriz, nº 226, Vila Madalena, São Paulo - SP 

 
 

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
 
Pelo presente Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento, toma posse nesta data na 
sede da Octante Securitizadora S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Beatriz, n° 226, Vila Madalena, CEP 05445-040, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
12.139.922/0001-63 (“Companhia”), o signatário abaixo, Cauê de Carvalho Bocchi, brasileiro, 
advogado, solteiro, nascido em 09/12/1988, advogado, portador do documento de identidade 
OAB/SP nº 366.413, inscrito no CPF/MF sob nº 370.583.448-76, residente e domiciliado na Av. 
Dr. Cardoso de Melo, nº 1060, Apartamento 33, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, CEP 04548-004, eleito para o cargo de Diretor sem designação específica, 
responsável pela área de Estruturação da Companhia pela Reunião do Conselho de 
Administração da Companhia, realizada em 28 de março de 2018, pelo que assina o presente 
termo para todos os fins de direito. O presente mandato será valido até 30 de abril de 2020. 
 
O diretor eleito, ora empossada, declara, sujeito às penas fixadas em lei, que: 
 
I – não está impedido por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a 
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, como previsto no §1º, do artigo 147, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 
(“Lei das Sociedades por Ações”); 
 
II – não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela 
Comissão de Valores Mobiliários, que a torne inelegível para cargos de administração, como 
estabelecido no §2º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações; 
 
III– atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º, do artigo 147, da Lei das 
Sociedades por Ações;  
 
IV – não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerado concorrente da Companhia, e 
não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e 
II, do § 3º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; e 
 
V - não está impedido por lei especial, ou condenada por crime de sonegação fiscal, corrupção 
ativa ou passiva, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da 
concorrência ou contra as relações de consumo. 
 
O diretor eleito deverá receber citações e intimações em processos administrativos e judiciais 
relativos aos atos de sua gestão no seguinte endereço: Rua Beatriz, n° 226, Vila Madalena, 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05445-040. 
 

São Paulo, 28 de março de 2018. 
 
 

___________________________________________ 
CAUÊ DE CARVALHO BOCCHI 

 


