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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2020 

 

Ao vigésimo quarto dia do mês de abril de dois mil e vinte, 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 do Presidente do Conselho de Administração, 

Sr. Abrahão Israel Dejtiar, e secretariada pelo Conselheiro Sr. William Ismael Rozenbaum 

Trosman, com a participação presencial da Conselheira Sra. e Glaucia de Castro Zucatelli 

Perazzoli, 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 2019; 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 2020. 

 

Dando início aos trabalhos, o 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 2019, bem como a destinação o lucro líquido do 

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

financeiras haviam sido auditadas pela empresa de auditoria independente Grant Thornton 

Auditores Independentes, sociedade simples, com sede na Avenida Engenheiro Luís Carlos 

Berrini, 105 – 12º andar, conjunto 121/122, torre 4, Cidade Monções, CEP 04.571-900, na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 10.830.108/0001-

65. 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 2019; e ratificou 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, 
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administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 45.171.630-9 SSP/SP, 

inscrita no CPF/ME sob nº 396.963.858-54, residente e domiciliada na Praça Monsenhor José 

Maria Monteiro, 4, apto 51, Vila Ipojuca, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 

05054-180, para o cargo de Diretora Presidente; Guilherme Antonio Muriano da Silva, 

brasileiro, solteiro, nascido em 23/08/1988, economista, 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, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo 

(“OAB/SP”) sob o nº 366.413, inscrito no CPF/ME sob nº 370.583.448-76, residente e 

domiciliado na Rua Décio Reis, 166, Alto de Pinheiros, Município de São Paulo, Estado de São 

Paulo, CEP 05446-010, 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 2020, as 

quais aceitam a reeleição por meio da assinatura de Termo de Posse. 

 

Nada mais havendo a tratar, o 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, 24 de abril de 2020.  

 

Abrahão Israel Dejtiar - Presidente; William Ismael Rozenbaum Trosman – Conselheiro e 

Secretário; Glaucia de Castro Zucatelli Perazzoli - Conselheira. 

 

 

 

Abrahão Israel Dejtiar  

Presidente da Mesa e Presidente do Conselho de Administração 

 

 

 

 

William Ismael Rozenbaum Trosman 

Secretário da Mesa e Conselheiro 

 

 

 

 

Glaucia de Castro Zucatelli Perazzoli  

Conselheira 

 

 


