
OCTANTE SECURITIZADORA S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF n° 12.139.922/0001-63 

NIRE 35.300.380.517 

 

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2020 

 

Data, Hora e Local: em 24 de abril de 2020, às 9:00 horas, na sede da Octante Securitizadora 

S.A. (“Companhia”), na Rua Beatriz, 226, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 

Edital de Convocação e Publicações: dispensada a publicação do “Edital de Convocação” e 

dos demais avisos, de acordo com o facultado, respectivamente, pelo Parágrafo 4º do Artigo 

124e pelos Parágrafos 4º e 5º do Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme alterada (“Lei das S.A.”), considerando que a presença da totalidade dos acionistas. 

Composição da Mesa: Sr. Guilherme Antonio Muriano da Silva, Diretor de Relações com 

Investidores, assumiu a presidência dos trabalhos das assembleias, tendo convidado a Diretora 

Presidente da Companhia, Sra. Jeniffer Kalaisa Padilha, para secretariar os trabalhos. 

Presença: presentes acionistas representando a totalidade do capital social votante da 

Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de 

Acionistas. 

Ordem do Dia: 1. tomar a renúncia da Conselheira de Administração Lea Futami Yassuda; e 2. 

eleger membro do Conselho de Administração da Companhia, para mandato com término em 

30 de abril de 2021. 

Recebimento de Votos e Lavratura da Ata: as declarações de votos, protestos e dissidências 

porventura apresentadas serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa e ficarão 

arquivadas na sede da Companhia, nos termos do disposto no Parágrafo 1º, alínea “a” do 

Artigo 130 da Lei das S.A. Autorizada, por unanimidade, a lavratura da presente ata em forma 

de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos Acionistas, nos termos dos 

Parágrafos 1º e 2º do Artigo 130 da Lei das S.A. 

Deliberações: após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os 

acionistas deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições: 

1. Reconhecer a renúncia da Sra. Lea Futami Yassuda, brasileira, solteira, advogada, 

devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo (“OAB/SP”) sob 

o nº 192766 e no CPF/MF sob nº 272.358.218-33, residente e domiciliada na Rua Otávio 

Tarquínio de Sousa, 1139, apartamento 72, Campo Belo, Município de São Paulo, Estado de 

São Paulo, CEP 04613-003, ao cargo de conselheira do Conselho de Administração da 

Companhia, para o qual foi eleita em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada 

em 30 de maio de 2018, conforme carta de renúncia identificada no Anexo I por ela 

apresentada à Companhia em 15 de janeiro de 2020, arquivada na sede social; e 

2. Eleger a Sra. Glaucia de Castro Zucatelli Perazzoli, brasileira, casada, advogada, 

portadora da cédula de identidade RG nº 33.719.753-2 SSP/SP, devidamente inscrita na OAB/SP sob o 
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nº 272.669 e no CPF/MF sob o nº 322.737.448-03, residente e domiciliada na Rua Pará, 241, 

apartamento 101, Higienópolis, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01243-020, 

como conselheira do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 30 de abril 

de 2021, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento identificado no Anexo II. 

Encerramento: nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão, tendo-se antes redigido e 

feito lavrar a presente ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, Parágrafo 1° da Lei 

das S.A., a qual, lida e achada conforme, foi devidamente assinada. Assinaturas: Mesa: 

(a.a.) Guilherme Antonio Muriano da Silva - Presidente; Jeniffer Kalaisa Padilha - Secretária; 

Acionistas Presentes: (a.a.) Octante Gestão de Recursos Ltda.; e William Ismael Rozenbaum 

Trosman. 

 

[Certifico que a presente é cópia autêntica da ata lavrada em livro próprio.] 

 

São Paulo, 24 de abril de 2020. 

 

Mesa: 

 

 

________________________________ 

Guilherme Antonio Muriano da Silva 

Presidente 

 

 

________________________________ 

Jeniffer Kalaisa Padilha 

Secretária 
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ANEXO I 

 

TERMO DE RENÚNCIA 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, eu, Lea Futami Yassuda, brasileira, 

solteira, advogada, devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São 

Paulo (“OAB/SP”) sob o nº 192.766 e no CPF/ME sob nº 272.358.218-33, residente e 

domiciliada na Rua Otávio Tarquínio de Sousa, 1139, apartamento 72, Campo Belo, Município 

de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04613-003, venho pelo presente termo: 

(i) renunciar, a partir desta data, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de 

conselheira do Conselho de Administração da Octante Securitizadora S.A., sociedade por 

ações, inscrita no CNPJ/ME sob n° 12.139.922/0001-63, com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, n° 226, Alto de Pinheiros (“Companhia”), para o qual fui 

eleita na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30 de maio de 2018; e 

(ii) outorgar à Companhia e a seus administradores, diretores e acionistas a qualquer 

tempo a mais plena, irrevogável, irretratável, ampla, rasa e geral quitação em relação a toda e 

qualquer obrigação e/ou valor devido em razão do exercício do cargo de conselheira do 

Conselho de Administração da Companhia, para nada mais reclamar, receber ou repetir, por 

mim ou por meus sucessores, seja a que título for, em juízo ou fora dele, hoje ou no futuro, 

declarando expressamente que nada mais tenho a receber ou pleitear em virtude do exercício 

do cargo ao qual ora renuncio. 

 

 

São Paulo, 24 de abril de 2020. 

 

_______________________________ 

Lea Futami Yassuda 
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ANEXO II 

 

TERMO DE POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

 

Neste ato, a Sra. Glaucia de Castro Zucatelli Perazzoli, brasileira, casada, advogada, 

portadora da cédula de identidade RG nº 33.719.753-2 SSP/SP, devidamente inscrita na 

OAB/SP sob o nº 272.669 e no CPF/MF sob o nº 322.737.448-03, residente e domiciliada na 

Rua Pará, 241, apartamento 101, Higienópolis, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

CEP 01243-020, toma posse como conselheira do Conselho de Administração da Octante 

Securitizadora S.A., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Beatriz, 

n° 226, Alto de Pinheiros ("Companhia"), para o qual foi eleita na Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária realizada em 24 de abril de 2020, com todos os poderes, direitos e obrigações 

que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, e declara o seguinte: 

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 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 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 signatária informa, exclusivamente para os fins do artigo 2º, §4º da Instrução CVM nº 367/02, 

que receberá citações e intimações no seguinte endereço: Rua Beatriz, n° 226, cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, Alto de Pinheiros, CEP 05445-040.  

A signatária, neste ato, renuncia expressamente ao seu direito de receber qualquer 

remuneração pelo cargo que ora assume referente ao mandato com término em 30 de abril de 

2021. 

São Paulo, 24 de abril de 2020. 

 

_______________________________ 

Glaucia de Castro Zucatelli Perazzoli 


